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A jövőbeni uniós kohéziós politikával 
kapcsolatos követelmények
Miközben sokan szkeptikusak 
Európát illetően és számos 
globális kihívással kell 
szembenézni, az európai 
kohéziós politika egyre nagyobb 
jelentőséggel bír. a kohéziós 
politika az értékközösségünk, 
valamint a tagállamok és az 
Európai Unió közötti 
szolidaritás kifejezése. Szerte az 
összes tagállamban és régióban 
számos projekt fejt ki közvetlen, 
helyi hatást. 

Az már most világos, hogy az EU 
jövőbeni többéves pénzügyi kerete 
különleges kihívásokkal fog szem-

benézni. Következésképpen az európai 
politika súlypontjai is változni fognak 
valamelyest. a nagy valószínűséggel 
csökkenő anyagi források, illetve az 
ennek alapján szükségessé váló megvo-
nások miatt minden költségterületnek 
hozzájárulást kell tennie, és a kohéziós 
politika sem kivétel. a jövőben az EU 
strukturális és beruházási alapjaiból 

származó támogatásokat jobban kell 
integrálni, mint valaha, emellett hatéko-
nyabbá tételük is elengedhetetlen. 

Az EU gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítésében játszott 
alapvető szerepe miatt a kohéziós politika 
továbbra is kiemelkedő jelentőségű beru-
házási terület, valamint az EU gazdasági 
és foglalkoztatáspolitikájának kulcsfontos-
ságú eleme marad. a jövőben az EU-n 
belüli valamennyi régió továbbra is támo-
gatást kap a kohéziós politika révén, saját 
strukturális fejlettségük és regionális igé-
nyeik alapján differenciált módon. Ezért 
a legfontosabb feladat továbbra is csök-
kenteni a jelentősen hátrányos helyzetű 
régiók lemaradottságát. Ugyanakkor 
a kohéziós politikának arra is biztosítania 
kell forrásokat, hogy a régiók hatékonyan 
tudják kezelni az új kihívásokat, például 
a migrációt és a demográfiai változást. Az 
alapspecifikus célok keretein belül a kohé-
ziós politika támogatja az intelligens, fenn-
tartható, innovatív és inkluzív növekedést 
és foglalkoztatást. Folytatni kívánjuk 
a jelenlegi finanszírozási időszakban beve-
zetett fokozottabb tematikus fókuszt. 

A kohéziós politika csak akkor lehet sike-
res hosszú távon, ha egyidejűleg biztosít-
juk a megfelelő makrogazdasági keretfel-
tételeket is. a jövőben ezért a hangsúlyt 
a strukturális reformokra kell helyezni 
a tagállamokban, mivel ezek igényelnek 
nagyobb támogatást. Ebben az összefüg-
gésben az uniós strukturális alapok fontos 
eszközei lehetnek a szükséges strukturális 
reformok elérésének. Ehhez szükséges 
a kohéziós politika és az EU gazdasági 
koordinációjának szorosabb összekapcso-
lása, valamint hatékony ösztönzők alkal-
mazása a strukturális reformok érdeké-
ben. a mi szemszögünkből az előzetes 
feltételrendszer megerősítése mellett 
szorosabb és szisztematikusabb kapcso-

lódásra van szükség az országspecifikus 
ajánlásokhoz, ami a kohéziós politikán 
keresztül érhető el.

Nyilvánvaló, hogy a meglévő irányítási és 
ellenőrzési rendszer követelményeit egy-
szerűsíteni kell. Így egy teljesen új rendszer 
ismételt bevezetésének bejelentése helyett 
több értelme lenne a támogatás meglévő 
jogi kereten belüli egyszerűsítésének. 
Ennek része egy új, differenciált megköze-
lítés. Objektív és megkülönböztetésmentes 
kritériumok alapján az egyes tagállamok 
között fennálló hatalmas különbségek 
kezelése sikeresebb lehet, mint ma.  
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