
42

A Panorama magazin „Személyes tapasztalatok” 
című rovatában helyi, regionális, országos és 
európai érdekeltek vázolják a 2014-2020 
közötti időszakra vonatkozó terveiket, valamint 
elmondják véleményüket a 2020 utáni 

kohéziós politikával kapcsolatos jelenlegi és 

kulcsfontosságú vitákról. A Panorama örömmel fogadja az 
olvasók saját nyelvén készült írásait, amelyek közül néhányat 
következő számainkban megjelentetünk. Lépjen velünk 
kapcsolatba a regio-panorama@ec.europa.eu címen az 
iránymutatásokkal és határidőkkel kapcsolatos további 
információkért.
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SZEMÉLYES TAPASZTALATOK

A kohéziós politika 
létfontosságú Lengyelország 
régiói számára
Az európai alapok lengyel 
régiók általi kezelése széles körű 
és egyedülálló Európában. Két 
uniós pénzügyi terv (2007-2013 
és 2014-2020) részeként a len-
gyel régiók a regionális operatív 
programok keretén belül 53 mil-
liárd EUR-val gazdálkodnak.

A strukturális alapoknak köszönhe-
tően Lengyelország látványos 
előrehaladást ért el ebben az 

időszakban, nevezetesen a GDP növeke-
dése, a magasabb foglalkoztatottság és 
az alacsonyabb szintű társadalmi kire-
kesztés terén. A régiók tudatában van-
nak annak, hogy sikeres növekedésüket 
a kohéziós politikának köszönhetik. A 
hosszú távú fejlesztési beruházásokat 
még be kell fejezni, ami azt jelenti, hogy 
a lengyel régiók számára a 2021 utáni 
erős kohéziós politika folytonossága és 
megerősítése létfontosságú.

Megjegyzendő, hogy az uniós többéves 
pénzügyi kerettel kapcsolatos új javas-
lat kissé kiábrándító, legalábbis ami a 
kohéziós politikát illeti. Annak ellenére, 
hogy az Európai Bizottságnak számos 
bizonyíték, elemzés és kutatás áll 
rendelkezésére, amely megerősíti a 
szakpolitika növekedést elősegítő, egy-
behangzó és anticiklikus jellegét, a 

Bizottság a szakpolitika pénzügyi 
dimenziójának jelentős csökkentését 
javasolta. 

A lengyel régiók képviselői 2018 júniusá-
ban találkoztak a DG REGIO főigazgatójá-
val, Marc Lemaître-vel. Ennek keretében 
bemutatták véleményüket a kohéziós 
politika 2020 utáni jogszabálycsomagjá-
val kapcsolatban. A lengyel régiók szerint 
az EB javaslata ebben a kérdésben szá-
mos pozitív elemet tartalmaz, nevezete-
sen a következőket: 1. öt kulcsfontosságú 
politikai célkitűzésre történő összpontosí-
tás, amely egyszerűbbé teszi a szakpoliti-
kát a 2014-2020-as pénzügyi tervnél; 2. 
hétéves időhorizont megőrzése a progra-
mozási időszak esetében; 3. tartózkodás 
a projekt megvalósításában részt vevő 
intézmények kinevezésének folyamatától; 
4. az előirányzatok átcsoportosításának 
rugalmasabbá tétele egy adott program 
prioritásai között az EB hivatalos jóváha-
gyása nélkül, valamint 5. a területi növe-
kedési eszközök középpontba emelése.

Az EB javaslatának azonban hátrányai is 
vannak, többek között a következők: 1. a 
kohéziós politika azon erőforrásainak indo-
kolatlan javasolt csökkentése, amelyek a 
kulcsfontosságú infrastrukturális projek-
tekért felelősek Európában, és jelentős 
mértékben hozzájárulnak a leggyengébb 
uniós gazdaságok konvergenciájának fel-
gyorsulásához; 2. az EB szintjén kezelt 

erőforrások mértékének lefaragása, amely 
szembemegy azzal a gondolattal, hogy 
közelebb kell hozni a kohéziós politika vég-
rehajtását és a polgárokat; 3. az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap kiha-
gyása az általános rendeletjavaslatból, 
amely akadályozni fogja az ERFA, az ESZA, 
a KA és az EMVA beavatkozásának koor-
dinálását a vidéki területeken; 4. az ERFA 
és az ESZA közötti koordináció gyengítése 
(az új Európai Szociális Alap, azaz az 
ESZA+ létrehozása, és az Alap mentessé-
gei az általános rendelet bizonyos rendel-
kezései alól); valamint 5. az uniós 
társfinanszírozási ráta 70 %-ra történő 
csökkentésére irányuló javaslat (a legke-
vésbé fejlett régiók esetében), amely első-
sorban a civil szervezetek és a helyi 
hatóságok által létrehozott projektet 
végrehajtását akadályozza.  
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