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Kohéziós politika: valódi hozzáadott 
érték a régiók számára 
Szembenézve a jelenlegi 
elégedetlenséggel Európában – 
a számos, a kontinensen átseprő 
válságból ítélve – az Európai 
Uniónak tőkét kell kovácsolnia 
a leghatékonyabb 
szakpolitikáiból. Természetesen 
a kohéziós politika egy központi 
elem, amelyről időről időre 
bebizonyosodott, hogy azon 
kevés szakpolitika egyike, 
amelynek révén az EU képes 
a nyilvánosság pozitív 
megítélését visszaállítani. 

A 2014–2020-es programozás idő-
szak megerősítette az Uniót úgy 
is mint jelentős beruházási esz-

közt és mint az európai menetrend vég-
rehajtásának alapvető mechanizmusát. 
a köz- és a magánszektorbeli beruházá-
sokban betöltött katalizátorszerepe 
révén a magas hozzáadott értékű euró-
pai projektekben és együttműködések-
ben a kohéziós politika szerte az Unióban 
lehetővé teszi a nagyobb szolidaritás 
megalapozását az EU, a tagállamok és 
a régiók között, pontosabban az utóbbi, 
a vállalkozások és a polgárok között. 

A Fórum lehetőséget kínál tehát Vallónia 
régió számára, hogy bemutassák a kohé-
ziós politika eredményeképpen előállít 
hozzáadott értéket, együtt a szakpolitika 
számos támogatójával. 

A 2007–2013-as programozási időszak-
ban Vallóniában 10 996 munkahelyet 
hoztak létre az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap által finanszírozott üzleti és 

munkahelyteremtő támogatási intézke-
dések révén, valamint 401 kutatót tobo-
roztak a kutatási és fejlesztési tevékeny-
ségek részeként. Mindeközben az Európai 
Szociális Alap kezdeményezéseinek 
részeként egymillió résztvevő – többsé-
gük nem megfelelő hozzáféréssel a fog-
lalkoztatási lehetőségekhez – kapott 
támogatást vagy képzést. 

Fontos hangsúlyozni a regionális fejlesz-
tés, az erős ökoszisztémák és a más 
európai régiókkal való együttműködések 
integrált megközelítése, és különösen az 
intelligens szakosodás regionális straté-
giájának kidolgozása fontosságát, amely 
figyelemre méltóan hatékony koordiná-
ciós eszköznek bizonyult. Ezt a megkö-
zelítést nem csupán fenn kell tartani, de 

szükséges tovább is fejleszteni annak 
biztosítása érdekében, hogy a kohéziós 
politika jelentős mechanizmus legyen az 
EU-szerte már meglévő regionális stra-
tégiák tekintetében. 

Az Európa jövőjéről szóló fehér könyv által 
kezdeményezett munka keretében döntő 
fontosságú, hogy a kohéziós politika 
a megbeszélések központi eleme marad-
jon. Miközben a jelenleg 28, ám hamaro-
san már csak 27 tagállam keresi az 
 európai projekt lényegének újbóli megala-
pozását, az EU-nak el kell kerülnie, hogy 
idegenné váljon saját polgárai számára 
amiatt, hogy elhanyagolja ezen, az embe-
rek közötti szolidaritásra épülő politikát. 
Éppen ellenkezőleg, meg kell erősítenie azt, 
hogy szembe tudjon nézve a legnagyobb 
kihívással, amelyen valaha túl kellett jutnia, 
és ami pedig nem más, mint egy olyan EU 
létrehozása, amely erős a sokféle öröksé-
gében és közös jövőjében, és amely „egy 
hangol beszél, minden nyelvén bár, de 
 teljes lelkéből”.  
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