
▶AZ OLVASÓKHOZ

Tíz évvel ezelőtt az Európai Unió 15 tagállamához további 
10 új tagállam csatlakozott Kelet-Európából és a Mediterrán 
térségből. A további bővítésnek köszönhetően a tagállamok 
száma ezt követően 25-ről 28-ra emelkedett. 

Az Európai Unió a bővítés nyomán a világ legnagyobb egy-
séges piacává vált. Mindez a tagállamok közötti kereske-
delem növekedésével, munkahelyteremtéssel, beruházással 
és növekedéssel járt. Tovább erősítette Európa nemzetközi 
szerepét, és az Európai Unió – 500 millió polgár gazdasági 
csoportosulásaként – kiváló helyzetben van ahhoz, hogy 
világszerte képes legyen hallatni a hangját. Az Unió kelet felé 
történő bővítése emberek milliói számára szilárdította meg 
a demokráciát, a szabadságot és a jogállamiságot. A mes-
terséges megosztottság évei után stabilitás következett, és 
Európa újra egységessé vált.

A kohéziós politika finanszírozása a tagállamok által nyúj-
tott társfinanszírozással együttesen jelentős részt képvisel 
napjaink európai közösségi beruházásaiban – több tagállam-
ban, így például Bulgáriában, Észtországban, Lengyelország-
ban, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán 
és Szlovákiában az összes közösségi beruházás több mint 
felét jelenti.

Folyamatban a stratégiai  
partnerségi megállapodások

A 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogsza-
bálycsomaggal kapcsolatos tavalyi megállapodást követően 
most sort került az első tagállami partnerségi megállapo-
dások aláírására.

A partnerségi megállapodások kiemelt szerepet fognak 
betölteni az európai strukturális és beruházási alapokból 
(ESB-alapok) finanszírozott tagállami és regionális stratégiai 
beruházások szabályozásában a következő hét évben. A meg-
állapodások révén az intézkedések korlátozottabb számú 
kiemelt politikai célra összpontosulnak, így az Unió gazda-
sága olyan kiemelten kezelt területekre fordíthatja beruházási 
forrásai jelentős részét, mint a kutatás-fejlesztés, a kkv-k, az 
ikt és az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság.

Johannes Hahn
Az Európai Bizottság regionális
politikáért felelős tagja

Nagyon fontos, hogy színvonalas programok valósuljanak 
meg. A Bizottság és a tagállamok között az elmúlt évben 
folyamatos párbeszéd zajlott, és állandó egyeztetésekre 
került sor a megfelelő programok kidolgozásának kérdésében. 

Az első partnerségi megállapodást Dánia írta alá. Miközben 
ezeket a sorokat írtam, a három balti állam (Észtország, Let-
tország és Litvánia), valamint Ciprus, Görögország, Lengyel-
ország, Németország és Szlovákia szintén megtette ezt, és 
a következő hónapokban még több megállapodás aláírá-
sára fog sor kerülni. A partnerségi megállapodások tartalma 
megfelel az egyes tagállamok igényeinek, ugyanakkor tükrözi 
Európa tágabb értelemben vett céljait. Dánia például olyan 
stratégiai beruházási programokat határozott meg, ame-
lyek fokozni fogják az innovációt, a helyi kkv-kat a növeke-
dés modelljeivé teszik. Céljuk továbbá, hogy és biztosítsák 
Dánia vezető szerepét a környezetbarát gazdaságban. A dán 
szemléletről bővebben a 4. oldalon található cikkben olvashat. 

A jó kormányzás

Jelenleg több mint 351 milliárd euró áll rendelkezésre az 
európai régiók megújításához, és elengedhetetlen, hogy az 
alapokból származó finanszírozás felhasználására megfe-
lelő és biztonságos módon kerüljön sor. Az új jogszabályok 
valóban szilárdabb jogi alapról rendelkeznek a korrupció és 
a csalás elleni küzdelemhez, és most először írnak elő kife-
jezett követelményeket a csalások megelőzésére szolgáló 
kockázatalapú, hatékony és arányos intézkedések bevezetése 
céljából. Az egyértelmű célok megfogalmazása és bizonyos 
feltételek teljesítése szintén nélkülözhetetlen a beruházások 
megvalósításához. A világos politikai elkötelezettség kulcs-
fontosságú szerepet fog betölteni abban, hogy az ESB-alapok 
felhasználására megfelelő módon kerüljön sor. 

Végül pedig arról a támogatásról sem szabad megfeledkez-
nünk, amelyet az Unió természeti katasztrófák esetén nyújthat 
a tagállamoknak. A kiadványban az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának égisze alatt végzett, a földrengések, a viharok és az 
árvizek utáni helyreállítási munkák mellett kiemelt szerepet 
kapnak azok a közelmúltbéli reformok, amelyek célja a segé-
lyek gyorsabb és hatékonyabb módon történő célba juttatása.
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