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A szakpolitikák formálódása – A Panorama 
folyamatosan nyomon követi, mi történik  
a regionális politika irányítóközpontjában,  
a DG REGIO brüsszeli főhadiszállásán.

Független szakértői jelentés az 
európai kohéziós politika jövőjéről
Az európai kohéziós politika 2013 utáni jövőjéről folyó vita 
keretében a Bizottság felkérte dr. Fabrizio Barcát, az olasz pénzügy- 
és gazdasági minisztérium neves közgazdászát egy független 
jelentés készítésére, amely egyrészt a regionális politika jelenlegi 
hatékonyságát veszi górcső alá, másrészt ajánlásokat tartalmaz a 
kohéziós politika jövőjére vonatkozólag. A jelentés témája igen 
figyelemreméltó, tekintve hogy olyan átfogó kérdéseket is érint, 
mint az EU költségvetése vagy az Unió jövőbeni prioritásai. 

A kohéziós politika jövőjéről folyó vita 2007-ben indult, a gazdasági 
és társadalmi kohézióról szóló negyedik helyzetjelentés megjele-
nésével. Ezt a Bizottság „Régiók 2020-ban” című tanulmánya  
követte, amely 2008 novemberében látott napvilágot. Ez a doku-
mentum volt az első, amely a napjainkban előttünk álló négy fő 
kihívás – a globalizáció, a demográfiai változások, az éghajlatvál-
tozás és az energiaellátás – hosszú távon várható hatásait elemzi.

A mögöttünk álló több mint egyéves időszakban Barca professzor 
Európa, az Egyesült Államok és Új-Zéland legkülönbözőbb szeg-
leteit képviselő tudósokkal és politikusokkal folytatott megbeszé-
léseket, találkozott különböző szemináriumokon. Jelentése ezen 
eszmecserék eredményének tekinthető. Az európai kohéziós po-
litika hátterében álló kormányzásra és annak eddigi eredmé-
nyeire reflektáló Barca-jelentés számba veszi a „hely” fontosságát 

hangsúlyozó fejlesztési politika mellett szóló gazdasági érveket 
és motivációkat: olyan politikákra van szükség, amelyek figyelembe 
veszik azon terület sajátosságait, ahol alkalmazásra kerülnek,  
és tisztában vannak azzal, hogy a gyakorlati megvalósítás  
terepe egyértelműen meghatározza megvalósítás módját is.

A területspecifikus politikák fontosságának hangsúlyozása mellett 
a Barca-jelentés kitér a kohéziós politika eddigi sikereire és 
kudarcaira is, továbbá ajánlásokat is megfogalmaz a kormányzás 
kulcskérdéseire vonatkozóan.

Tartalmaz néhány javaslatot arról is, hogyan lehetne racionalizálni 
és megerősíteni a megosztott kezelés elvét, vagyis lényegében  
a tagállamok és a Bizottság kapcsolatát. A jelentés szerint a 
hatáselemzéseknek fontos szerepet kellene játszaniuk a kohéziós 
politikában, és szükség volna egy formális kohéziós politikai 
tanácsadó bizottság felállítására az egyes tagállamok által évente 
benyújtott stratégiai jelentések megvitatásához.

A jelentés teljesen független, és nem feltétlenül tükrözi a Bizottság 
véleményét. Következtetéseit figyelembe fogják venni a kohéziós 
politika 2013 utáni jövőjének tervezésekor. 

Barca professzor és Danuta Hübner biztos asszony április 27-én 
Brüszelben ismertették a jelentés legfőbb gondolatait az 
érdeklődőkkel. A következő hónapokban az Európai Unió cseh és 
svéd elnöksége által szervezett rendezvények alkalmával 
folytatódnak a megbeszélések a különböző tagállamokkal  
és érdekeltekkel.
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A Barca-jelentésről néhány szóban
A jelentés szerint a kohéziós politika átfogó 
reformra szorul. Területspecifikusabb meg-
közelítésre van szükség, egyértelműbben 

meg kell különböztetni a gazdasági és a 
társadalmi célokat, világosabban tükröződ-

nie kell a fennálló problémáknak a mutatók 
használatában és a hatástanulmányokban. 

A jelentés kiemeli, hogy nem igazán előremutató a kohéziós 
politikai forrásokat az egységes versenyfeltételek megterem-
tésére használni. Mit tegyen hát az EU annak biztosítására, hogy 
teljes területén az összes uniós polgárnak lehetősége nyíljék a 
lehető legnagyobb mértékben kihasználni az Unió által kínált 
lehetőségeket, illetve megbirkózni a kapcsolódó kockázatokkal 
és veszélyekkel? 

A jelentés szerint ehhez a következő három feltétel teljesülése 
szükséges: 
•  pontosan meghatározott, logikus gazdasági érvekkel 

alátámasztott célok, amelyek értékelhetők; 
•  konkrét, hatékony politikai háttér, amely megfelel a jelenlegi 

körülményeknek és az Európában élő emberek elvárásainak; 
•  egy olyan kormányzási rendszer, amely fejlődőképes, aktívan 

ösztönzi a demokratikus részvételt, továbbá hitelesen vállalja, 
hogy megfelelően végrehajtja feladatait.

A jelentés teljes szövege a http://ec.europa.eu/regional_policy/
policy/future/barca_en.htm címen olvasható.


