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A tagállamok megegyeztek a 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretet illetően, amely minden 
főbb kategóriában meghatározza a maximálisan lehívható 
összegeket. Ez jelenleg az Európai Parlament és a Tanács 
általi, idén ősszel történő elfogadásra vár. Habár nagyon sok 
szakpolitika terén megszorításokra fog sor kerülni, a regio-
nális politika a legkevésbé érintett területek egyike. 

Ez a döntés a legmagasabb szintű elismerése annak, hogy 
mennyire fontos a regionális politika hozzájárulása a gazda-
sági teljesítményhez, a növekedéshez és a munkahelyekhez. 
Az elmúlt néhány év során a regionális politika infrastruktúra-
orientáltsága a munkahelyteremtést és a növekedést előse-
gítő befeketetésorientáltsággá változott. A regionális források 
most Európa kulcsfontosságú motorjai az európai gazdaság 
Európa 2020 stratégia céljaival összhangban történő újrafó-
kuszálásának, átalakításának és modernizálásának. 

Az EU 2014 és 2020 közötti időszakra 
vonatkozó regionális politikája

Az új, megreformált uniós regionális politika még nagyobb 
segítséget fog jelenteni Európa számára a hosszú távú növe-
kedést jelenleg hátráltató kihívások legyőzéséhez: ezek a mun-
kanélküliség, a versenyképesség hiánya és a klímaváltozás. 
A soron következő pénzügyi időszak befektetéseinek célja 
a strukturális reformok megvalósítása. A gazdasági fejlődés 
olyan kulcsterületei kapnak támogatást, mint például a KKV-k 
támogatása, a kutatás és innováció, a digitalizáció, valamint 
az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság, ahogyan az 
az Európa 2020 Növekedési Tervben is fel van vázolva. Ezek 
az intézkedések mobilizálni fogják Európa régióinak minden 
rejtett lehetőségét, hogy gazdaságukat versenyképes alapo-
kon építsék újra. 

Johannes Hahn
Az Európai Bizottság regionális  
politikáért felelős tagja 

A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó terv egyik kulcs-
prioritása az innováció. Ezenfelül az úgynevezett „intelligens 
regionális politika” is szükséges a szűkös állami források 
lehető legjobb módon történő felhasználásához. Ennek 
a stratégiának a kulcsa az intelligens specializáció, ami által 
a régió a saját erősségeire és a világpiaci versenyelőnyére 
alapozva kiválaszt néhány gazdasági prioritást. Az intelli-
gens specializációs út feltétele a régió erősségeinek és gyen-
geségeinek pontos ismerete. A lehető legtovább tartó hatás, 
valamint a szűkös források lehető legjobb felhasználásának 
biztosítása érdekében minden forrásnak és erőfeszítésnek 
ezekre kell koncentrálódnia.

A 2020-ra felkészülő Európai  
régiók és városok hete

A 2013. október 7. és 10. közötti OPEN DAYS 2013 – „A 2020-
ra felkészülő Európai régiók és városok hete” egy, a regionális 
politika szempontjából kiemelten fontos időszakban kerül 
sorra. A régiók és a városok a következő hónapok során fog-
ják véglegesíteni felkészülésüket a 2014 és 2020 közötti idő-
szakra vonatkozó uniós kohéziós politika programjaira. Az 
OPEN DAYS lesz az ideális lehetőség számukra arra, hogy 
jobban megismerkedjenek a strukturális és befektetési ala-
pok következő periódusának prioritásaival és kihívásaival, 
valamint hogy véleményt cseréljenek ezeknek a forrásoknak 
a hatékonyabb célzására vonatkozóan. A régiók és a városok 
számára alapvető fontosságú, hogy részt vegyenek az euró-
pai polgárokra előnyösen ható és tartós növekedést előidéző 
regionális politikák alakításában. 
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