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A kohéziós politika létfontosságú 
szerepet tölt be a svéd régiók innovációs 
kapacitásának kiszélesítésében
Az EU jelenlegi, feszültségekkel telített légkörében nagyobb szükség 
van egy erős kohéziós politikára, mint valaha. 

Napjainkban az EU jelentős kihívá-
sokkal néz szembe. a menekültek 
áradata hatalmas terhet rótt nem 

csupán számos tagállamra, hanem az 
európai együttműködés egészére is. Az 
Egyesült Királyságban lezajlott népszava-
zás eredménye szintén éket vert az euró-
pai kohézióba. Emellett az EU jelentős 
globális kihívásokkal került szembe, töb-
bek között az éghajlatváltozással, a váro-
siasodással, az öregedő népességgel, 
valamint a gyors technológiai fejlődés 
miatt a munkaerőpiacon jelentkező struk-
turális kihívásokkal. a következő pénzügyi 
időszak során ezekkel a kihívásokkal min-
denképpen foglalkozni kell. 

A mostani kohéziós politika jelenleg is 
igyekszik kezelni a szóban forgó kihívások 
jó részét, és hozzájárul a helyi és regio-
nális szintű források mozgósításához, ami 
kulcsfontosságú szerepet tölt be a konkrét 
eredmények elérésében. Meggyőződésem, 
hogy a kohéziós politikának kiemelkedő 
szerepet kell szánni a következő többéves 
pénzügyi keretben is. 

A helyi hatóságok és régiók a kohéziós 
politikán keresztül kapcsolódnak az euró-
pai projekthez. E beruházások révén az 
EU láthatóvá válik helyi szinten, és meg-
változtatja a polgárok életét. a kohéziós 
politika döntő szerepet tölthet be abban, 
hogy az EU elveszett hitelességének egy 
részét helyreállítsa.

Svédországban az Európai Szociális Alap 
(ESZA) számos településen és régióban 
nyújtott jelentős támogatást az újonnan 
érkezett bevándorlók népes táborának. 
a tanácsadási tevékenységeket és 
a nyelvi képzéseket például azzal a céllal 
finanszírozzák, hogy támogassák a szak-
mai képzettséggel rendelkező új női 
bevándorlók munkához jutását. Ennek 
ellenére a SALAR azon az állásponton van, 
hogy a jövőben bizonyos mértékű újjá-
szervezésre lesz szükség.  

Úgy véljük, hogy az alapokat még haté-
konyabban lehetne használni az integ-
rációt elősegítő kezdeményezések 
támogatására. Javasoljuk, hogy az 
Európai Bizottság által a jelenlegi 
programozási időszakban indított ifjú-
sági foglalkoztatási kezdeményezés 
példájára az ESZA-n belül hozzanak 
létre speciális foglalkoztatási kezdemé-
nyezést az újonnan érkezett bevándor-
lók számára. 

E kezdeményezés hatóköre a legtöbb 
bevándorlót befogadó tagállamokra és 
régiókra terjedne ki, célja pedig az 
lenne, hogy megteremtse e célcsoport 
integrációjának és képzésének feltéte-
leit. Ily módon az ESZA eleget tudna 
tenni a képességek és készségek terén 
felmerülő regionális igényeknek.

Svédországban a kohéziós politika döntő 
szerepet tölt be a régiók innovációs tevé-
kenységének támogatásában is. Az intel-
ligens szakosodás az erőforrások regio-
nális összpontosításának egyik különösen 
sikeres munkamódszere. Ez az egész 
Európa fejlődése szempontjából megha-
tározó módszer az egyes régiók egyedi 
erősségeire épít. Ha a következő progra-
mozási időszakban nagyobb hangsúlyt 
kapna az intelligens szakosodás, az a pro-
jektek közötti stratégiai kapcsolatok bővü-
léséhez, más uniós programokkal való 
erőteljesebb szinergiákhoz és az európai 
régiók jobb komplementaritásához és 
együttműködéséhez vezetne. 

Lena Micko 
a Helyi Hatóságok és Régiók Svéd 

Szövetségének (SALAR) elnöke

A helyi hatóságok és régiók 
a kohéziós politikán keresztül 

kapcsolódnak az európai 
projekthez. E beruházások révén 

az EU láthatóvá válik helyi 
szinten, és megváltoztatja 

a polgárok életét.

A Helyi Hatóságok és Régiók Svéd 
Szövetsége tagjai között tudhatja 
Svédország mind a 290 önkormányzati 
és 20 megyei tanácsát és régióját. 
Kezdeményezéseiket a SALAR azzal 
a céllal képviseli és valósítja meg, hogy 
jobb feltételeket teremtsen autonóm 
működésükhöz. 
https://skl.se/english

https://skl.se/english

