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A finn helyi önkormányzatok és régiók 
véleménye a kohéziós politikáról

A kohéziós politika hosszú távú 
célja a területi különbségek mér-
séklése, a fenntartható növekedés 
létrehozása és a társadalmi befo-
gadás erősítése. A kohéziós poli-
tikai eszközök helyi és regionális 
szinten egyaránt ösztönözték a 
növekedést, és fokozták a foglal-
koztatottságot és a társadalmi 
kohéziót. A helyi és regionális 
szereplők kulcsfontosságú szere-
pet játszanak abban, hogy kézzel-
foghatóvá tegyék az Unió 
célkitűzéseit a polgárok számára.

Finnország számára a kohéziós poli-
tika célkitűzéseinek megvalósítá-
sához szükséges legfontosabb 

pénzügyi eszközök az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szo-
ciális Alap (ESZA) voltak. Az utóbbit meg-
reformálták, jelenleg pedig ESZA+ néven 
több meglévő alapot egyesít magában a 
következő programozási időszakra vonat-
kozóan. A jövőben a helyi és regionális 
szinteknek nagyobb szerepet kell bizto-
sítani a nemzeti végrehajtásban. A sza-
bályoknak és a végrehajtásnak a 
megfelelő szinten, a szubszidiaritás elvé-
nek tiszteletben tartásával kell életbe 
lépnie, illetve történnie.

A finn helyi és regionális hatóságok szem-
szögéből nézve a programozási munkát 
egyszerűbbé és rugalmasabbá kell tenni. 
Lehetővé kell tenni, hogy a programozási 
időszak előrehaladtával felülvizsgálják 
a programok fókuszát és tartalmát. 

Az ESZA+ eszközt megosztott irányítás 
keretében kellene végrehajtani, mivel ez 
lehetővé tenné a tagállamok számára 

annak meghatározását, hogy melyik 
programokat finanszírozzák. A finn ható-
ságok kulcsfontosságú szerepet játsza-
nak az ESZA+ keretében finanszírozott 
tevékenységek előmozdításában.

Jobban meg kell erősíteni az ERFA és az 
ESZA – a finn önkormányzatok és régiók 
két legfontosabb alapja – közötti kap-
csolatot, és meg kell őrizni a kohéziós 
politika végrehajtásában játszott köz-
ponti szerepüket. A vidékfejlesztést és 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapot nem szabad elfelejteni 
a nemzeti program előkészítése során, 
hanem szorosan össze kell hangolni 
a strukturális alapok programozásával.

A régiók és az önkormányzatok sok tekin-
tetben különböznek egymástól. Jó gondo-
lat, hogy a Bizottság a következő 
programozási időszakban továbbra is 
különböző típusú fejlesztési eszközöket 
kínál a különböző szükségletekre adott 
válaszként. A finn önkormányzatok és 
régiók számára központi földrajzi témának 
számítanak az északi ritkán lakott terüle-
tek, az Északi-sarkvidékben rejlő lehető-
ségek, a Balti-tenger térségében történő 
együttműködés, és a határokon átnyúló 
együttműködés Oroszországgal. 

Válaszul a kihívást jelentő körülmények 
által okozott hátrányokra, folyamatosan 
új megoldásokat keresnek a hideg éghaj-
lattal kapcsolatos know-how, a technoló-
gia, az energia és a tiszta technológia 
területein. Az intelligens szakosodási 
stratégiák ugyancsak kulcsfontosságú 
szerepet játszanak majd a jövőben a 
regionális növekedés és innováció előse-
gítésében egész Finnországban.

Finnország véleménye szerint fontos a 
programok közötti szinergiák kihasználása 

és a különböző típusú finanszírozási 
módok ötvözése. Az új programozási idő-
szakban nagyobb hangsúlyt kell fektetni 
a strukturális alapok és az uniós kutatási 
és innovációs programok közötti kapcsolat 
megerősítésére.

A határokon átnyúló és a transznacio-
nális együttműködés a belső és a külső 
határokon egyaránt fontos. Finnország 
önkormányzatainak és régióinak a ten-
geri határokon átívelő programok 
jelenlegi formájára van szükségük, mivel 
ezek az Interreg programok a helyi és 
regionális szükségletekbe és hálóza-
tokba beágyazódva épültek ki. Az 
Oroszországgal való határokon átnyúló 
együttműködés fontos a finn határ 
menti települések és régiók számára.

Bár Finnország szerény mértékű kohéziós 
támogatást kap, ezek jelentősen hozzá-
járulnak a helyi és regionális vitalitást 
támogató fejlesztési erőforrásokhoz. 
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