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kEvésbé ELőNyös hELyzETű RégIók

Az európai kohéziós politika az EU legfonto-
sabb eszköze a régiók közötti eltérésekből 
adódó problémák megoldására és a harmo-
nikus fejlődés elérésére; az EU költségveté-
sének 40%-a a jobb gazdasági egyensúly  
létrehozását szolgálja. A növekedést serkentő 
területekbe – például az infrastruktúrába,  
a kutatásba, az oktatásba, az energiába vagy 
a kommunikációba – történő intelligens, 
fenntartható és inkluzív befektetések jelentik 
a legjobb választ arra a kérdésre, hogy  
miként javíthatók a jólét elérésének kilátásai 
az EU kevésbé fejlett régióiban.

Az EU költségvetése minden 10 euróból kb. 4-et a kohéziós 
politikának szentel. Célja az európai régiók és lakosságuk jólétének 
növelése, mégpedig különösen az elmaradottabb régiókban, 
amelyekre a kohéziós politika költségvetésének több mint  
80%-a összpontosul.

A lehetőségek megragadása...
A mai világ, amelyet a globális verseny jellemez, sok esélyt 
tartogat azok számára, akik képesek alkalmazkodni. A feltörekvő 
gazdaságoknak sikerült megnövelniük az áruk és szolgáltatások 
globális kereskedelméből való részesedésüket és új piacokat 
létrehozniuk. A kohéziós politika támogatja a régiókat abban, 
hogy meg tudják ragadni a növekedés számára kínálkozó 
lehetőségeket, és biztosítja, hogy a finanszírozás valamennyi 
típusa az intelligens, a fenntartható és az inkluzív növekedés 
elérését szolgálja az Európa 2020 stratégiával összhangban.

A 2007–13. időszakban a közel 350 milliárd eurós költségvetéssel 
rendelkező kohéziós politika jelentős befektetéseket eszközöl  
az e stratégiát támogató prioritásokba annak érdekében, hogy 
ezek a régiók sikeresebben tudjanak részt venni a globális 
piacon folyó versenyben. 

... azáltal, hogy a legfontosabb 
területekbe fektetünk be, növeljük a 
szaktudást és a versenyképességet...
A kohéziós politika lényege, hogy dinamikusabbá és 
versenyképesebbé tegyük régióinkat. Például a kohéziós politika 
az elmaradottabb régiókban autópályák, vasutak és repülőterek 
építéséhez ugyanúgy társfinanszírozást kínál, mint az új 
technológiákhoz, szélessávú kapcsolatokhoz és a digitális piachoz 
való hozzáféréshez, valamint a cégek innovációs kapacitásának 
javításához. Ez a politika emellett a különböző korú személyek 
oktatására és képzésére is kiterjed, és hozzásegíti őket azokhoz 
a képességekhez, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy új 
munkahelyet találjanak maguknak. A vállalkozásalapítás és az 
innováció ösztönzése szintén fontos tevékenységi területe.

... miközben a növekedést illetően 
környezettudatos és befogadó 
szemléletet igyekszünk képviselni...
Mindazonáltal a gazdasági fejlődésnek fenntarthatónak kell  
lennie – az a felismerés, hogy a természeti erőforrásokat meg kell 
védenünk, ennek a szakpolitikának központi elemét képezi.  
A városi szennyvíz kezelése, az energiahatékonyságnak és a 
megújuló energiaforrások használatának előmozdítása, valamint 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás mind rendkívül fontos 
elemei a kohéziós politikának.

Az európai szociális modell lényege az az elgondolás, hogy a 
gazdasági fejlődésből származó előnyöket mindenkinek élveznie 
kell. Ezért különösen fontos cél a szociális kirekesztés által 
fenyegetett emberek munkavállalási lehetőségeinek javítása és 
a szegénység elleni küzdelem.

HOGYAN SEGÍTHETJÜK ELŐ A 
GAZDASÁGI EGYENSÚLY ELÉRÉSÉT?

Észtország – Tartui Szakképző Központ, ahol a diákok is besegítenek az intézmény 
fenntartásába tudásukat felhasználva.
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... hozzájárul a harmonikus Európa 
kialakításához
A kevésbé fejlett régiók zömében az utóbbi időszakban jelentősen 
javult a versenyképesség és nőtt a jólét. Lengyelországban – 
amely a 2007–13. időszakban a legtöbb támogatást kapja – az 
egy főre eső GDP a 2004. évi szintről – amikor az uniós átlag  
51%-át tette ki – 2009-re az uniós átlag 61%-ára nőtt. Ugyanebben 
az időszakban a munkanélküliség rendkívüli mértékben csökkent, 
a munkaerő 19%-áról kevesebb mint 9%-ára. Más tagállamokban, 
így például Szlovákiában is igen hasonló tendenciákat 
figyelhetünk meg.

A gyengébb teljesítményű régiók kapják a kohéziós politika teljes 
költségvetésének több mint 80%-át, ami sok esetben a teljes 
állami beruházások 35-40%-át jelenti ezekben a térségekben. 

Az utóbbi időkben zajló válság ugyan zavart okozott a 
felzárkózás folyamatában és szociális feszültségeket 
is kiváltott, de a kohéziós politika segít  
a következmények enyhítésében ott, ahol  
a válság a legsúlyosabb károkat okozza. 
Ennek egyik legfontosabb módja, hogy  
garantálja a megbízható finanszírozást 
olyan területeken, amelyek létfontos-
ságúak a fejlődés és a jólét szempont-
jából, és rendelkezésre bocsátja a 
talpra álláshoz szükséges forrásokat.

Az eredmények kevésbé egységesek a viszonylag tehetős 
tagállamok egyes kevésbé fejlett régióiban. Mindazonáltal a 
termelékenység és a foglalkoztatás terén jelentős javulás 
tapasztalható például egyes észak- és nyugat-spanyolországi, 
valamint kelet-németországi régiókban, köszönhetően annak, 
hogy a kohéziós politika továbbra is létfontosságú szerepet játszik 
a gazdaság ösztönzésében Európa-szerte.

Támogatás kkv-knak: banánültetvény, Réunion, Franciaország.


