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Érvelés a közös kohéziós politika 
mellett

Az összes régiót – a leggyengébbtől 
a legerősebbig – felölelő kohéziós 
politika az Európai Unió sikerének 
elengedhetetlen feltétele. 

Európa régiói képezik az Európai Unió 
gerincét – politikai, gazdasági, szoci-
ális és kulturális szempontból egya-

ránt. A 2020 utáni folyamatos és szilárd 
támogatás ennélfogva elengedhetetlen 
Európa sikerének szempontjából. Az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-ala-
pok) teszik lehetővé számunkra a tényleges 
ösztönzők megteremtését és a beruházá-
sok növelését. Emellett az együttműködés 
ösztönzésével biztosítják Európa érdemi 
működését és hozzáférhetőségét a polgá-
rok számára.

Bajorország már a korai szakasztól kezdve 
kidolgozta álláspontját az esb-alapok 
reformjával kapcsolatban, amelyre 2020 
után kerül sor. A legfőbb aggályunk – 
amelyben más európai régiókkal is oszto-
zunk – az esb-alapok megfelelő szintjének 
valamennyi uniós régió számára történő 
megőrzése. Különösen vonatkozik ez a fej-
lettebb régiókra, mint amilyen Bajorország 

is, hiszen fontos, hogy az ott fennálló erő-
teljesebb regionális kiválóság továbbra is 
a kevésbé fejlettebb szomszéd régiók 
előnyeit szolgálhassa a fokozott kereslet és 
az extra hozzáadott érték révén. A közös 
európai támogatási politika egyesíti Euró-
pát, ahelyett, hogy donorokra és recipien-
sekre osztaná.

A Bajorországhoz hasonló erős régiók ese-
tében nemcsak a virágzó városokról kell 
szót ejtenünk. A Csehországgal határos 
területek például a strukturális szempont-
ból gyengébb régiók részét képezik, és 
ennélfogva az európai regionális fejlesztési 
alap beavatkozásai szempontjából kiemelt 
területeknek számítanak. 

Az uniós regionális politika azért is olyan 
fontos számunkra, mert közvetlenül érinti 
a bajorországi és az uniós régiók egyéb 
területein élő embereket. Számos bajoror-
szági projekt kizárólag az uniós alapoknak 
köszönhetően hajtható végre. Az esb-ala-
pok a rövid távú válságkezelési mechaniz-
mussal ellentétben hosszú távú finanszí-
rozást biztosítanak a teljes finanszírozási 
időszak alatt, előre meghatározott alapok 
és források mentén. Ez magas fokú terve-
zést és pénzügyi biztonságot biztosít. 
Emellett olyan jelentős páneurópai célki-
tűzések megvalósítását is lehetővé teszik, 
amelyek nem feltétlenül hoznak azonnali 
eredményeket, hanem hosszú távú politi-
kai kitartóerőt igényelnek. A hosszú távú, 
fenntartható, támogatásalapú esb-alapok 
nem helyettesíthetők szelektív, rövid távú 
finanszírozási eszközökkel; sőt, meg kell 
őrizni az azokat jellemző stratégiai, meg-
osztott, eredményorientált projektfinanszí-
rozási struktúrát.

Szóljon a következőképpen Európa 2020 
utáni mottója „Falak helyett építsünk hida-
kat!”. Minden érintett félnek össze kell 
tartania, felesleges választóvonalak létre-
hozása nélkül. Ehhez pedig még szilárdabb 

határokon átnyúló együttműködésre van 
szükség. Az Interreg programok vitatha-
tatlanul hozzájárultak az európai integrá-
cióhoz. A szomszédokkal való együttmű-
ködés egyértelműen bizonyítja a helyiek 
számára a stabil Európa hozzáadott érté-
két – a múlt határterületei a jövő találko-
zópontjaivá váltak. 

Ezeken túlmenően meg kell erősíteni – 
a makroregionális stratégiákhoz hasonló – 
új politikai megközelítéseket, és a transzna-
cionális uniós programok területén további 
szinergiákat kell létrehozni. Bajorország az 
Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stra-
tégia (EUSALP) jelenlegi elnökeként elköte-
lezett az uniós makroregionális stratégiák 
2020 utáni megerősítése mellett. Határo-
zottan elkötelezett továbbá a finanszírozási 
politikát érintő adminisztratív terhek csök-
kentése mellett, amely hozzásegíthet az 
önállóság megerősítéséhez és a regionális 
támogatások hozzáadott értéke megőrzé-
sének biztosításához.

Az európai kohéziós politika az európai 
szolidaritás autentikus kifejeződése – 
hiszen az erősebb felek támogatást nyúj-
tanak a gyengébbeknek. Bajorország fel-
ismeri és értékeli ezt. A terület maga is 
megtapasztalta a szolidaritást miközben 
mezőgazdasági államból az innováció 
földjévé vált. Bajorország vállalatai jelen-
leg Európa-szerte rendelkeznek partnerek-
kel. A stratégiai európai regionális politika 
hatálya alá tartozik ennélfogva valameny-
nyi európai régió, beleértve a kevésbé 
fejlett régiókat is. Ez az egyetlen módja 
a szociális és regionális kohézió tagálla-
mokban és azok között történő megerősí-
tésének, valamennyi régió gazdasági ered-
ményességének támogatása mellett. Ha 
e tekintetben sikerrel járunk el, és ameny-
nyiben a helyiek megtapasztalják az euró-
pai együttműködésből fakadó konkrét 
eredményeket, a polgárok visszanyerhetik 
az EU-ba vetett bizalmukat. 
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