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Corina Creţu biztos a júniusi 
Kohéziós Fórum ígéretes 
eredményeit követően 
naprakésszé tette a Panorama 
magazin olvasóit a 2020 utáni 
kohéziós politikára való 
előkészületekről.

A Kohéziós Fórum a kohéziós politika 
jövőjével kapcsolatos tárgyalások 
között mérföldkőnek számít. Mit 
gondol az eseményről és annak 
a tárgyalásokra gyakorolt hatásáról? 

A Fórum óriási siker volt, jelen volt több 
mint 700 résztvevő szerte Európából, 
többek között a régiók számos képvi-
selője is. Általános egyetértés volt 
a tekintetben, hogy az EU legfőbb prio-
ritása a különbségek és az egyenlőtlen-
ségek kezelése. A kohéziós politika újra 
az európai menetrend középpontjában áll 
– mégpedig új lendülettel. Továbbra is 
kulcsfontosságú beruházási és innová-
ciós politikának kell maradnia ahhoz, 
hogy Európa-szerte valamennyiünk szá-
mára intelligens és fenntartható növe-
kedést biztosítson. 

Három fontos üzenetet vittem haza 
magammal: először is azt, hogy Európá-
nak kevesebb megosztottságra és foko-

zottabb kohézióra van szüksége, másod-
sorban azt, hogy a kohéziós politika 
jelenti az Európát összetartó cementet; 
harmadsorban pedig azt, hogy a jövő 
kohéziós politikájának rugalmasabbnak 
és egyszerűbbnek kell lennie. Töreked-
nünk kell azonban egyfajta megfelelő 
egyensúlyra, a politikánk korszerűsítését 
oly módon kell megvalósítani, hogy 
a kedvezményezetteket tehermentesít-
sük a hétévente bekövetkező, túlzottan 
radikális változásoktól.

Azt követően, hogy Oettinger biztossal 
együtt közzétették az EU pénzügyeinek 
jövőjére vonatkozó vitaanyagot, 
rengeteg vita övezte a kohéziós politika 
2020 utáni költségvetését. Mi most az 
álláspont e tekintetben, és mik az Ön 
várakozásai?

A vitaanyag fontos véleményt fejez ki az 
Unió jövőjével kapcsolatos vita tekinte-
tében. Az uniós polgárok bíznak abban, 
hogy az Unió kezelni tudja a migrációval, 
a külső határellenőrzéssel vagy a globa-
lizációval kapcsolatos új kihívásokat, 
illetve a következő számos, már régóta 
fennálló prioritást: a szociális és területi 
egyenlőtlenségek csökkentése, az inno-
váció, az infrastrukturális beruházás és 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való átállás. Ugyanakkor 
a Brexit kevesebb erőforrást eredmé-

nyez. A jövőbeni uniós költségvetéseket 
ennélfogva hatékonyabban – bizonyítot-
tan uniós hozzáadott értékkel bíró prog-
ramokra – kell felhasználni, miközben 
több ösztönzőt kell biztosítani a tagálla-
mok számára a strukturális reformok 
végrehajtásához.  

A dokumentum számos javaslatot és 
lehetőséget tartalmaz az uniós alapok 
korszerűsítésére. Vitaindító jellegű, de 
nem nyújt végleges javaslatokat vagy 
válaszokat. A reakciók segíteni fogják 
a Bizottságot a következő, 2018 közepére 
vonatkozó többéves pénzügyi keretre irá-
nyuló javaslatai kidolgozásában. 

A Bizottság hétévente dolgozik „az 
uniós kohéziós alapok hozzáférésének és 
felhasználásának egyszerűsítésén”. Az 
esb-alapok kedvezményezettjeinek 
érdekében történő egyszerűsítéssel 
foglalkozó magas szintű munkacsoport 
nemrégiben számolt be munkájának 
eredményeiről. Valóban előrelépés 
történt? Mik a 2020 utáni 
programozási időszak következő lépései?

Számos előrelépés történt már eddig 
is: a salátarendeletre vonatkozó javas-
latok például kiterjesztették az egysze-
rűsített költségelszámolás hatályát. 
Ezenkívül a nemzeti könyvvizsgálókkal 
együttműködésben a magas szintű 

Úton a 2020 utáni kohéziós 
politika felé
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munkacsoport számos, következőkre 
irányuló ajánlását kezeljük: az ellenőr-
zésekből fakadó terhek csökkentése, 
a jogbiztonság növelése és a túlszabá-
lyozási gyakorlatok azonosítása. 

A 2020 utáni időszakot nézve a kohéziós 
jogszabályok és útmutatások radikális 
csökkentésére van szükségünk. Meg kell 
tartanunk azokat a tényezőket, amelyek 
egyedivé teszik ezt a politikát, így például 
az előzetes feltételrendszert, de nem 
szabad beleesnünk a mikromenedzsment 
hibájába. Az azonos típusú beavatkozá-
sokra azonos szabályokat kell alkalmaz-
nunk függetlenül a finanszírozási forrás-
tól. Törekednünk kell a szabályok 
komplexitásának csökkentésére. Ezért 
további differenciálásra van szükségünk 
ahhoz, hogy megfelelőbb módon tükrö-
ződhessenek a különféle igények és 
potenciálok, hogy a számlákkal kapcso-
latos munka helyett a következményekre 
és eredményekre irányuló tevékenységek 
kerüljenek előtérbe, mégpedig a felhasz-
nálásra kész egyszerűsített költségelszá-
molás fokozottabb használatával. 

Az a hír járja, hogy alakulóban van egy, 
a kohéziós politikát felölelő szövetség. 
Mik a céljai ennek a szövetségnek?

A kohéziós politika jövőjével kapcsolatos 
viták az elmúlt hónapokban intenzívebbé 
váltak, és várhatóan ez fokozódik majd. 
Ezért Thyssen biztossal májusban azt 
javasoltuk, hogy a kohéziós politika vala-
mennyi érdekeltje csatlakozzon egy, 
a politikánk „elismertségének növelésére 
törekvő széles körű koalícióhoz”. Ennek 
célja, hogy közös erővel mutassunk rá 
arra, hogy a kohéziós politika milyen 
nagy mértékben hozzájárul az európai 
polgárok életének javításához.

A jövőbeni, 2020 utáni finanszírozási idő-
szakra vonatkozó tárgyalások előtt úgy 
gondolom, hogy egy ilyen koalíció kulcs-
fontosságú tényező lehet annak biztosí-
tása tekintetében, hogy ez a nagy jelen-
tőségű politika a jövőben is komoly 
finanszírozásban részesüljön. Amennyi-
ben Európa régiói és városai, kórházai, 
iskolái, kkv-i és nem kormányzati szerve-

zetei az egyes európai parlamenti képvi-
selőkkel együtt egységesen lépnek fel 
egy szilárd 2020 utáni kohéziós politika 
érdekében, ki az, aki vitába szállna velük?

A Régiók Bizottsága a legkorábbi sza-
kaszban már kifejezte érdeklődését 
a „kohéziós szövetség” létrehozásának és 
az azzal kapcsolatos feladatok koordiná-
lásában való részvételre, így nem az én 
tisztem, hogy a teendőkkel kapcsolatban 
nyilatkozzak. El tudom képzelni azonban, 
hogy egy ilyen széles körű szövetség 
közös álláspontjának például egy online 
petícióval, vagy a kedvezményezettektől 
(tanároktól, villamosutasoktól, polgár-
mesterektől, üzletemberektől stb.) 
begyűjtött rövid videóüzenettel lehetne 
hangot adni, amelyben beszámolnak 
arról, hogy az adott szinten miért van 
szükség erőteljes kohéziós politikára. 

Ahogy a britek szokták mondani: „A puding 
próbája az evés”. Azaz beszéljenek azok, 
akik már megtapasztalták régiójukban 
a kohéziós politika előnyeit.

„A régiók és városok európai hete” 
című rendezvény október 9–12. között 
kerül megrendezésre. Mit üzen 
a Brüsszelbe érkező résztvevők 
ezreinek?

A politika erejét a régiók többezer szak-
emberének kötelezettségvállalása, szak-
tudása és türelmes munkája táplálja. Arra 
kérném őket, hogy tegyék be mindezeket 
bőröndjeikbe, osszák meg velünk és ins-
pirálódjanak a kölcsönös tapasztalatcse-
rékből. Ezekben a határokon átnyúló kap-
csolatokban lüktet Európa szíve. 


