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Területi eszközök a regionális és helyi 
prioritások kezelésére 
Egész Európa fenntartható fejlődése nem csupán gazdasági vonzerejét 
növeli, de javítja arra való képességét is, hogy különböző – jelenlegi és 
jövőbeli – pénzügyi, gazdasági és szociális válságokat megoldjon.

A kohéziós politika alapvető fontos-
sága – amely máig is tart – közvet-
lenül a Lisszaboni Szerződésre 

vezethető vissza. a fejlődési egyenlőtlen-
ségek felszámolása meghatározó tényező 
Európa globális versenyképességét illetően. 
Ezt leginkább az az uniós intézmények 
által is megerősített tény tükrözi, hogy 
minden egyes kohéziós politikára fordított 
euró átlagosan 2,75 eurót termel, a szak-
politikai eszközök túlzott bürokratikus és 
összetett jellege ellenére is. 

A gyorsabb fejlődés Európa számos 
részén nemcsak korábban kiaknázatlan, 
rejtett potenciált aktivál, hanem von-
zóbbá teszi ezeket a területeket a befek-
tetők, az utazók és más partnerek szá-
mára a világ minden pontjáról. 

A kohéziós politika mérhető eredménye-
ket is szállít, amelyek láthatók például 
Lengyelországban, a speciális „Kelet-Len-
gyelország” program által lefedett terü-
letek fejlődésén, valamint a vidéki terüle-
teknek a városokhoz viszonyított jelenleg 
gyorsabb fejlődési mutatóin. 

A beavatkozásoknak a kiemelt területekre 
való koncentrálása a kohéziós politika 

egyik nagy előnye. Az új programozási 
időszakban nyilvánvalóan várhatók kiiga-
zítások a prioritásokat illetően, amelyeket 
a gyorsan változó igényekkel és kihívá-
sokkal kell összhangba hozni. Ugyanakkor 
nagyobb rugalmasságot is lehetővé tesz 
a prioritási területek részletes célkitűzé-
seinek meghatározásában. 

Ebből a szempontból fontos, hogy a regio-
nális és helyi önkormányzatok kapják meg 
a jogot arra, hogy részletesen meghatároz-
zák az elfogadott beavatkozási területek 
célkitűzéseit. a regionális és (a funkcionális 
városi térségekre vonatkozó) helyi operatív 
programok kell, hogy a kohéziós politika 
megvalósításának eszközei legyenek. 
a regionális vagy helyi hatóságok konzor-
ciumainak kell működtetniük ezeket a prog-
ramokat, amelyeket a beavatkozások terü-
leti orientációjának elve alapján lenne 
érdemes létrehozni és megvalósítani. 

A területi eszközöknek a funkcionális 
városi térségekkel szemben álló kihívá-
sokra kell összpontosítaniuk azáltal, hogy 

optimalizálják a helyi erőforrások felhasz-
nálását, valamint javítják az élet- és üzleti 
feltételeket. Szükségesek a vidéki terüle-
teknek a fejlesztési folyamatokba való 
nagyobb fokú bevonását célzó eszközök 
is. Az ilyen területeken felmerülő kihívások 
specifikus jellege megkívánja olyan terü-
leti eszközök létrehozását az operatív 
programokon belül, amelyek figyelembe 
veszik az Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alap erőforrásait is.

Radikális változásra van szükség annak 
módját illetően, hogy az uniós polgárok 
miként kapnak tájékoztatást a kohéziós 
politika hatásairól. Bár tagadhatatlanok, 
ezek a hatások mégis szinte teljesen 
ismeretlenek az állampolgárok számára, 
akik nincsenek tisztában a kohéziós poli-
tika társadalmi, gazdasági, környezeti, 
kulturális és civilizációs eredményeivel. 
a kohéziós politika az, ami leginkább 
hozzá tud járulni az identitásválság leküz-
déséhez az EU-ban – annál is inkább, mert 
hatásait egyaránt élvezhetik a kedvezmé-
nyezettek, valamint a fejlettebb területek, 
például további rendelésállomány, export-
növekedés, tőkeráfordítás és új munkahe-
lyek formájában.  

A Lengyel Városok Szövetsége segítséget 
nyújt az ország városainak a társadalmi 
és a gazdasági fejlődés terén, valamint 
a jó gyakorlatok terjesztésében a telepü-
lések korszerű és innovatív vezetése terén. 
Együttműködik állami és magánszerveze-
tekkel a lehető legjobb feltételek megte-
remtése érdekében, hogy a városok 
a közösségi szolgáltatásaikat a lehető 
legmagasabb szinten tudják nyújtani: 
http://www.zmp.poznan.pl/en
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