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Ciprus nézetei a 2020 utáni kohéziós 
politikáról
A 2020 utáni kohéziós politikáról 
folytatott jelenlegi és közeljövőbeli 
vitákra teljesen más környezetben 
kerül sor ahhoz képest, ami 
a 2014–2020-as időszakra 
vonatkozó viták során volt. 

A többéves pénzügyi keret félidős érté-
kelése, az EU 2020 utáni kiadásairól és 
finanszírozásáról folytatott viták, vala-
mint a közelgő Brexit-tárgyalások bonyo-
lult és egyedi körülményeket teremtettek 
a kohéziós politika jövőjére vonatkozó 
megbeszélések tekintetében. 

A 2020 utáni kohéziós politikának tovább 
kell csökkentenie a regionális különbsé-
geket. Ennek érdekében a kohéziós poli-
tika relatív súlyának a 2020 utáni több-
éves pénzügyi keretben jelentősnek kell 
maradnia. Az erős kohéziós politika fenn-
tartásának fontossága különösen nyil-
vánvaló a kis tagállamok esetében, mint 
Ciprus, ahol a közelmúltbeli kedvezőtlen 
gazdasági és pénzügyi válság negatív 
hatásai jelentős mértékben gátolták 
a versenyképességet és a növekedési 
potenciált, és súlyos költségvetési korlá-
tozások bevezetését eredményezték. 

Miközben továbbra is az egyenlőtlensé-
gekre összpontosít, a kohéziós politikának 
képesnek kell lennie a tagállamok külön-
böző társadalmi, területi és gazdasági 
realitásait is figyelembe venni. Ebben 
a tekintetben az elkövetkező időszak 
kohéziós politikájának felosztási mecha-
nizmusairól és tematikus fókuszáról 
a közeljövőben lefolytatandó viták során 
bizonyos új szempontokat is meg kell 
vizsgálni, mint például a nemzeti és/vagy 
regionális szükségletekkel és jellemzőkkel 
kapcsolatos sajátos kritériumokat. 

Ezzel párhuzamosan folytatni kell 
a kohéziós politikának az EU növekedésre 
és foglalkoztatásra vonatkozó szélesebb 
célkitűzéseivel való összhangba hozását 
a 2020 utáni időszakban. Ezért tovább 
kell erősíteni az egységességet és az 
összhangot az európai szemeszterrel. 

A jövőbeni finanszírozási módokat illetően 
a pénzügyi eszközök intenzívebb haszná-
lata felé való elmozdulás jó alapot biztosít 
a beruházásoknak az uniós prioritásokra 
való összpontosításához. a pénzügyi esz-
közök szerepe a 2020 utáni időszakban 
jelentősebbé válik mindazon előnyök 
miatt, amelyeket a közfinanszírozás haté-
konysága és fenntarthatósága tekinteté-
ben nyújtanak. 

Egy további kihívás, amellyel a jövő kohé-
ziós politikájának szembe kell néznie, 
hogy eredményeit láthatóbbá kell tenni 
a szélesebb társadalom számára. a kohé-
ziós politika relevanciáját a polgárok min-
dennapi életének gazdasági és társadalmi 
aspektusai szempontjából alaposabban 
kell kommunikálni, különösen az EU peri-
fériáján levő tagállamokban. 

Ezenkívül az eljárások egyszerűsítésére, 
valamint az ellenőrzési, nyomon követési 
és jelentéstételi követelmények ésszerűsí-
tésére irányuló jelenlegi erőfeszítések 
a kohéziós politikát a polgárok részére 
könnyebben érthetővé, az eljárások és 
a bürokrácia szempontjából pedig kevésbé 
félelemkeltővé teszik.  
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