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A közelmúltban közzétett 6. kohéziós jelentés átfogó képet 
fest arról, hogy a kohéziós politika hogyan fejlődik egy egy-
szerű, regionális fejlődést ösztönző programból a beruházások, 
az innováció és a környezetbarát növekedés mozgatórugójává 
szerte az Európai Unióban.

A 2008 óta tapasztalható nehéz gazdasági körülmények 
szorításában a politika egyértelműen könnyített a gazdasági 
válság legrosszabb hatásain, miközben fenntartotta a közös-
ségi beruházást és ösztönözte az induló vállalkozásokat. 

A 2007 és 2013 közötti időszakban a kohéziós politika mint-
egy 600 ezer új munkahely létrejöttéhez járult hozzá, és 
közel 80 ezer induló vállalkozást támogatott. Beruházások 
révén összesen 25 800 km hosszú közút és 2 700 km hosz-
szú vasútvonal kiépítését segítette elő. Támogatásával 
5,7 millió polgár talált munkát és 8,6 millió polgár szerzett 
valamilyen képesítést.

A kohéziós politika a páneurópai régió legfőbb eszközévé vált: 
célja, hogy az energiahatékonyság és a munkahelyteremtés 
mellett a kkv-knak is támogatást nyújtson. Napjainkban az 
EU átfogó stratégiájával szorosan összehangolt programot 
képvisel. Az új, 2014-2020 közötti programozási időszakban 
a kohéziós politika az Európa 2020 stratégia szerves része 
lesz, és elsősorban a foglalkoztatásra, az innovációra, a fenn-
tarthatóságra, illetve a szegénység és a társadalmi kirekesz-
tés csökkentésére fog koncentrálni.

A városfejlesztési menetrend

Az Unió fejlődő kohéziós politikájára az is jellemző, hogy 
egyre inkább a városi központok igényei szerint formálják. 
Ez azt jelenti, hogy a városfejlesztés egyre nagyobb szere-
pet kap az uniós politika alakításában.

Az Unió polgárainak több mint kétharmada városban él. A váro-
sokkal – közvetve vagy közvetlenül – több uniós, így például 
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a közlekedési, az energetikai és a környezetvédelmi kérdé-
sekre irányuló politika is foglalkozik. A Bizottság több olyan 
tervet is kezdeményezett, amelyek integráltabb politikafej-
lesztési célokat és egységesebb szemléletet ösztönző város-
fejlesztési menetrend kidolgozását szolgálják. A cél az, hogy 
a városok nagyobb hangsúlyt kapjanak a politikai egyezteté-
sek során, és hogy összehangoltabban lépjenek fel a fejlesz-
tésüket illetően.

A partnerségi megállapodások

2014. szeptember 9-ig az Európai Bizottság 16 partnerségi 
megállapodást fogadott el a 28-ból. A többi tagállam által 
javasolt megállapodások felülvizsgálata jelenleg is zajlik.

A partnerségi megállapodások előírják az európai struktu-
rális és befektetési alapok optimális felhasználásának stra-
tégiáját az érintett országok számára. A megállapodásokat 
operatív programjavaslatok kísérik, amelyek a részt vevő 
tagállamok és régiók beruházási terveit ismertetik a 2014-
2020 közötti programozási időszakra vonatkozóan.

Open Days

Az OPEN DAYS 2014 elnevezésű esemény több kérdést 
érintő, nagyszabású vitahét és -fórum, amely hozzájárul 
ahhoz a törekvéshez, hogy a kohéziós politika keretében 
megvalósított beruházások és a tagállamokkal közös part-
nerségi megállapodások révén Európa ki tudjon lábalni 
a gazdasági válságból.

A vitaindító beszédek és vitafórumok mellett több mint száz, 
csoportos foglalkozással színesített előadásra fog sor kerülni 
a vitahéten. Ezek célja a követendő módszerekkel kapcsolatos 
tapasztalatok cseréje, valamint a gyakorlati szakemberek kép-
zése mellett az, hogy a szakértői csoportokat egy asztalhoz 
ültesse az egyeztetésre érdemes témákkal kapcsolatban.
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