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A kohéziós politika 
középpontjában álló területek 
Mivel a kohéziós politika 
vitathatatlan előnyöket biztosít 
az európai polgároknak, 
rendkívül fontos, hogy továbbra 
is valamennyi régióra hatással 
legyen, olyan regionális 
programokat és stratégiákat 
működtetve, amelyek aktívan 
figyelembe veszik az összes létező 
társadalmi-gazdasági és területi 
kontextust.

Ezen túlmenően a kohéziós politika 
2020 utáni folytatásának meg kell 
oldania a jelenlegi függőben lévő 

problémákat: az eredmények rossz lát-
hatóságát és a kohéziós politika végső 
kedvezményezettek – a polgárok – általi 
alacsony előirányzatát; az alapokhoz 
való hozzáférést működtető szabályok 
túlzott bonyolultságát és az újonnan fel-
merülő igényekre történő gyors reagá-
lással kapcsolatos nehézségeket; 
a területek eltérő mivoltának és sajátos 
körülményeinek hiányos figyelembevé-
telét, valamint az egységes szabályok 
meglétét, amelyek helyi szinten növelik 
a különbségeket.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a 
beavatkozások túlzott szétdarabolódása 
nem teszi lehetővé egy olyan kritikus 
tömeg elérését, amely hosszú távon 
pozitív visszaeséseket eredményez, 
illetve hogy a beavatkozások közötti 

integráció gyakran jelentős nehézsé-
gekbe ütközik. Ily módon túl kell lépni a 
még mindig túlságosan szegmensorien-
tált látásmódon, drasztikusan egyszerű-
síteni kell a szabályozó apparátust, és 
nagyobb rugalmasságot kell biztosítani 
a programok számára.

Egy integrált területi megközelítés job-
ban reagálna az összes uniós területi 

kihívásra. A legutóbbi kutatások megál-
lapították, hogy hangsúlyosabbá vált 
a városi és vidéki területek fejlettségi 
szintje közötti eltérés, ami azt jelenti, 
hogy megfelelő figyelmet kell fordítani 
a különböző területi körülményekre – 
különösen azon területek javára, ame-
lyeket állandó földrajzi hátrány jellemez 
(például a hegyekre). Itt különösen jel-
lemző, hogy a csökkenő demográfiai 
trend csak a lakosság körülményeinek 
jobbításával fordítható vissza, amelynek 
során jobb hozzáférést kell biztosítani a 
szolgáltatásokhoz, valamint jobb hely-
színi feltételekre van szükség a vállalko-
zások  l é t r ehozásához  ( pé ldáu l 
a magasság miatti költségkülönbség 
kompenzálása). 

Mindez azért is szükséges, hogy megfe-
lelően elismerjük a hegyvidéki közössé-
gek (védett és humanizált vidék, 
korlátozott hidrogeológiai kockázatok és 
nem szennyezett környezet) által betöl-
tött kulcsfontosságú szerepet, amely 
nemcsak a helyi lakosok, hanem a síksá-
gokon és a nagyvárosokban élők elő-
nyére is válik.  
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