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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 vitáról. 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.

A PANORAMA 

MAGAZIN 

örömmel fogadja  

az Ön írását is!

SZEMÉLYES TAPASZTALATOK

Kohéziós politika: a jövőbeli 
kihívások kezelése 

Az elmúlt évtizedekben a 
kohéziós politika volt az 
Európai Unió egyik 
legsikeresebb eszköze a jólét és 
az egyenlőség elérésében a 
régiók közötti szolidaritás révén.

A kohéziós politika nemcsak csök-
kentette az országok és régiók 
közötti egyenlőtlenségeket, és 

segített a kevésbé fejlett régióknak a 
felzárkózásban, hanem hozzájárult az 
EU fontos politikai prioritásainak meg-
valósításában is, ami a kohéziós politika 
másik fő célkitűzése. 

Ami a jövőt illeti, modern kohéziós poli-
tikát akarunk, amely hasznosítja a múlt 
tanulságait, de arra törekszik, hogy elő-
remutató módon kezelje a jelen és a 
jövő kihívásait. 

Ezért olyan kohéziós politikát szeret-
nénk, amely fenntartható munkát hoz 
létre, és egyúttal tiszteletben tartja a 
Párizsi Megállapodást és az ENSZ fenn-
tartható fejlődési céljait. Az európai 
választások ismételten megmutatták, 
hogy a fiatalok elvárják tőlünk, hogy 
bátrabban küzdjünk az éghajlatváltozás 
ellen, és hogy figyelembe kell vennünk 
minden szakpolitikánk környezetre és 
polgárokra gyakorolt hatását. 

A kohéziós politika jelentős hajtóerő-
ként működhet az EU-ban a nulla szén-
dioxid kibocsátású gazdaságra való 
áttérésben a megfelelő keretrendszer-
ben. Támogatni tudja az innovációt 
ezen a területen, és segíthet a régiók-
nak a szükséges változásokhoz való 
alkalmazkodásban (pl. a tömegközle-
kedési rendszerek esetén). 

Ezenkívül olyan kohéziós politikát akarunk, 
amely támogatja a régiókat a jövőbeli 
jelentős kihívások kezelésében, mint a glo-
balizáció, az éghajlatváltozás és a migrá-
ció. A korszerű kohéziós politikának 
folytatnia kell a szegénység, a társadalmi 
kirekesztés és a megkülönböztetés elleni 
küzdelmet is. 

Szeretnénk továbbra is segíteni a polgá-
roknak személyes céljaik elérésében és 
az előttük álló kihívások leküzdésében. 
Továbbra is teljes mértékben bevonunk 
minden régiót és ezek igényeit, valamint 
figyelembe vesszük a civil társadalom 
és a szociális partnerek szempontjait is. 

Így a kohéziós politika fontos eszközzé 
válik az EU politikai prioritásainak meg-
valósításában és az Európai Unió sikeres 
jövőjének biztosításában.  

Constanze Krehl
Európai parlamenti képviselő és az 

Európai Szocialisták koordinátora a 
Regionális Fejlesztési Bizottságban 

(REGI)
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Befektetés a kohéziós politika 
jövőbeli szerepébe
A kohéziós politika szerepe és 
jelentősége fejlődött az elmúlt 
években. A feladatai idővel 
kibővültek, és az EU egyik 
legjelentősebb befektetési 
eszközévé vált.

Eredetileg a kohéziós politika fő 
célja az európai régiók közötti 
egyenlőtlenségek csökkentése 

volt az 1970-es, 80-as és 90-es évek-
ben. Nemcsak a régiók közötti egyenlőt-
lenségek csökkentését szolgálta, hanem 
növelte a versenyképességüket is.

Ezzel egyidejűleg nőtt a városi dimenzió 
iránti érdeklődés, különösen az integrált 
megközelítést illetően, amely különös 
jelentőséggel bírt. Következésképpen a 
kohéziós politikát lassan átalakították a 
kezdeti – kizárólag infrastrukturális 
beruházásokon alapuló – „hagyományos 
megközelítésből” egy újabb változatra, 
amely szociális vonatkozású is.

Ráadásul az évek múltán a kohéziós 
politika az új kihívásokra (mint például 
az éghajlatváltozás, a digitalizáció és az 
infokommunikációs technológiák) is 
választ próbált adni. Az intelligens váro-
sok gyorsan terjedni kezdtek, és a régiók 

ráébredtek, hogy intelligens szakosodási 
stratégiákat kell kidolgozniuk a verseny-
képességük erősítése érdekében.

Meg kell említeni, hogy a kohéziós poli-
tikai alapok egy részét hatékonyan fek-
tették be az új kutatóközpontok és a 
régiók közötti együttműködés megerő-
sítésébe a kiválóság elérése és a Hori-
zont 2020 alapjaiért való versenybe 
szállás lehetősége érdekében. A folya-
matban lévő vitát figyelve nem lehet 
átsiklani afölött, hogy van egy erős 

törekvés arra, hogy a kohéziós politikát az 
eredeti szerepébe szorítsák vissza – azaz 
az egyenlőtlenségek csökkentésére össz-
pontosítva, csorbítva a beruházásokban 
játszott jelentőségét.

Úgy vélem, hogy ez kedvezőtlen változás, 
mivel alulbecsüli és figyelmen kívül hagyja 
a kohéziós politika eredményeit a beruhá-
zások elindítása és a decentralizáció terén, 
ideértve a nyilvánosság részvételét is.

Nem véletlen, hogy amikor az EU jövőbeni, 
2021–2027-es költségvetésében megta-
karítási lehetőségeket kerestek, a Bizott-
ság által a kohéziós politika számára 
javasolt költségvetés kisebb volt a jelen-
legi pénzügyi tervhez képest. A jelenlegi 
megbízatása során az Európai Parlament 
erőteljesen ellenezte a kohéziós politika 
bármilyen jövőbeli csökkentését.

Remélem, hogy a kohéziós politikáról szóló 
viták folytatódnak, és lehetővé teszik a 
szakpolitika többdimenziójú jelentőségének 
teljes körű bemutatását.  

Jan Olbrycht
Európai parlamenti képviselő és az 

Európai Néppárt koordinátora a 
Regionális Fejlesztési Bizottságban 

(REGI)


