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A kohéziós politika képes sikeres 
választ adni az új stratégiai kihívásokra

A kohéziós politika 
a legeredményesebb uniós szintű 
eszköz, amely képes 
megteremteni a polgáraink által 
elvárt valódi stratégiai változást. 
E változás előfeltétele 
a megfelelő szintű finanszírozás, 
a helyi felelősségvállalás 
erősödése, valamint 
a szabályozás mértékének 
jelentős csökkentése.

A balti államok jelentős részben 
a kohéziós politika által nyújtott 
finanszírozásnak köszönhetik, hogy 

a konvergencia megvalósítása terén az 
egyik legjobb teljesítményt nyújtották. 
Uniós csatlakozása óta Lettországban az 
egy főre jutó GDP az EU átlagának 
47 %-áról (2004) a 65 %-ára (2016) emel-
kedett, ami jelentős előrehaladásról tesz 
tanúbizonyságot. Az európai strukturális és 
beruházási alapok értékes segítséget nyúj-
tottak a válságból való kilábaláshoz: 
a 2008 és 2015 közötti időszakban a GDP 
évente átlagosan 1,3 %-kal növekedett.

A politika eddigi eredményei ellenére Let-
tországnak még hosszú időre van szüksége 
ahhoz, hogy az egy főre jutó GDP tekinte-
tében elérje az Unió átlagát. A felzárkózás 
üteme nem felel meg a polgárok elvárá-
sainak, ami mind a fejlett, mind a kevésbé 
fejlett régiókban csalódáshoz és az 
euroszkepticizmus térnyeréséhez vezet.

A kohéziós politika azonban képes sike-
res választ adni az Európai Unió előtt 
álló új stratégiai kihívásokra. Ezért rend-
kívüli rövidlátásra vallana, ha megkér-
dőjeleznénk a kohézió jelentőségét. 
A kohéziós finanszírozást azonban cél-
irányosabbá kell tenni, olyan intézkedé-
seket támogatva, amelyek tényleges 
hatást fejtenek ki a növekedési poten-
ciálra, növelik a versenyképességet és 
a produktivitást, valamint elősegítik 
a gazdasági átalakulást. 

A lett kohéziós politika sikerének egyik 
legfontosabb tényezője az, hogy idejeko-
rán felismertük a támogatásnak a straté-
giai reformok megvalósításában betöltött 
lényeges szerepét. Ezért erősen indokolt-
nak tartom, hogy még szorosabbra fűzzük 
a kohéziós politikát a strukturális refor-
mokhoz kapcsoló szálakat. Több előfelté-
tele van azonban annak, hogy ezek a szá-
lak még nagyobb hatékonysággal fejtsék 
ki működésüket.

A kohéziós politikát jobbítások révén még 
inkább stratégiai jellegű eszközzé kell ala-
kítani. A végrehajtási mechanizmusokat 
felül kell vizsgálni és radikálisan le kell 
egyszerűsíteni – az egyszerűsítésre irá-
nyuló eddigi erőfeszítések ugyanis nem 
vezettek valódi egyszerűsítéshez. Most, 
a jelenlegi programozási időszak negyedik 
évében EU-szerte igen csekély előrehala-
dást tapasztalunk a gyakorlatban, mert 
az országos és regionális szervek még 
mindig azon igyekeznek, hogy megbirkóz-
zanak a bürokratikus eljárásokkal. 

A megoldás kulcsa a bizalomban rejlik. 
Amennyiben egy adott ország vagy 
régió folyamatosan bebizonyítja, hogy 
képes a támogatás hatékony és ész-
szerű felhasználására, akkor meg kel-
lene bízni abban, hogy a kohéziós poli-
tika legmegfelelőbb megvalósítása 
érdekében képes létrehozni hatékony 
ellenőrzési eljárásokat, és képes meg-
hozni saját stratégiai döntéseit.  
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