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A kohézió kohéziót jelent

A költségvetési vitának a már 
hatékony alapvető fontosságú 
szakpolitikákra kellene 
összpontosítania, nem pedig olyan 
megoldásokat kellene kergetnie, 
amelyek varázsütésre eltüntetik 
a problémákat. Most ambícióra 

van szükségünk, nem pedig 
meghátrálásra, beruházásokra és 
nem megtakarításokra, 
szolidaritásra és nem 
csökkentésekre. A beszédeknek 
összhangban kell lenniük az 
eszközökkel és az erőforrásokkal, 
ezért a többéves pénzügyi keretnek 
a bruttó nemzeti jövedelem 
legalább 1,3 %-át kell megcéloznia. 

Továbbá pedig, bármennyire egyér-
telműnek is tűnik, nem szabad 
elfelejteni, hogy a kohézió kohéziót 

jelent. Természetesen szükség van 
a Szerződések reformjára, ezt azonban 
nem a többéves pénzügyi kereten 
keresztül kellene erőszakosan megvaló-
sítani. Amint elnökünk, José Maria Costa 
emlékeztetett rá februárban, a kohézió 
a szubszidiaritás gyakorlati megvalósu-
lása (EUSZ 5. cikk). Ez a kiemelkedő fon-
tosságú alapelv pedig nem lehet vita 
tárgya. Ezért ha az Európai Unió tiszte-
letben akarja tartani a saját értékeit, 
nem korlátozhatja a kohéziót egy jelzé-

sértékű költségvetés jelképes keretösz-
szegére. Olyan időkben, amikor a bizony-
talanság uralkodik el, feltétlenül meg kell 
őrizni az EU pilléreit. 

A kohéziós politika hatékonyságának 
növelése érdekében alapvető fontosságú 
a rugalmasságra, az egyszerűsítésre és 
a koordinációra irányuló erőfeszítések 

Tamara Espiñeira,
Az Atlanti Ív Városai Konferenciájának 

főtitkára
Az európai strukturális és beruházási 

alapokról a szakértői partneri csoporttal 
folytatott strukturált párbeszéd szakértői 

csoport tagja

a kohézióra, a szolidaritásra és az összes 
uniós régióban történő beruházásra 
vonatkozó célkitűzéseit.

Ezenkívül a kohézió az egységes piac ver-
senyképessége biztosításának előfeltétele, 
és elősegíti a különböző területek közötti 
konvergenciát a célkitűzések és a területi 
fejlesztési politikák tekintetében, valamint 
az adminisztratív módszerek és gyakorla-
tok megosztása vonatkozásában.

A Bizottság egy kb. 25 milliárd EUR költ-
ségvetéssel rendelkező strukturálisre-

form-eszköz létrehozását is javasolja, 
amely a jövőben a kohéziós politika része 
lehetne annak ellenére, hogy közvetlen 
költségvetési támogatást nyújtana a tag-
államoknak. Ez a javaslat igen aggasztó, 
mivel túl sok kérdést vet fel az eszköz legi-
timitása, működési módja és demokratikus 
elszámoltathatósága tekintetében. 

A Tanács és a Parlament közötti érdemi 
tárgyalások azután kezdődnek el, miután 
a Bizottság május 2-án közzéteszi a rég-
óta várt javaslatát a következő uniós 
költségvetésre vonatkozóan, és várha-

tóan 2019 májusáig, az európai válasz-
tások előtt sikerül megegyezni róla.

Bár meggyőződésem, hogy hatékonyabb 
kohéziós politikára van szükségünk, 
megfelelő – a mostanival legalább meg-
egyező értékű – pénzügyi keretösszeg 
szükséges, amelybe a hozzájárulások 
a saját források új formáiból vagy 
a jelenlegi források alaposan felülvizs-
gált, az EU aktuális szakpolitikai és intéz-
ményi szükségleteinek kielégítésére már 
képtelen változatából érkeznek. 

 A kohéziós politika 
hatékonyságának 

növelése érdekében 
alapvető fontosságú 
a rugalmasságra, 

az egyszerűsítésre és 
a koordinációra irá-
nyuló erőfeszítések 

folytatása, hozzájá-
rulva ezzel – hangsú-
lyozom – az értelmes 

szubszidiaritáshoz. 
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A BIZOTTSÁG ÚJABB 
IPARI RÉGIÓKAT TÁMOGAT 
AZ ELLENÁLLÓ, VERSENY-
KÉPES GAZDASÁGOK 
ÉPÍTÉSÉBEN

A Bizottság hét további uniós régiót és tag-
államot választott ki személyre szabott 
segítségnyújtásra a 2017 decemberében 
elindított ipari átalakulással kapcsolatos 
kísérleti felhívás keretében: Cantabria (Spa-
nyolország), Centre-Val de Loire (Francia-
ország), Észak-Kelet Finnország, Grand Est 
(Franciaország) and Nagy-Manchester 

(Egyesült Királyság), valamint Litvánia 
és Szlovénia is. Ezek csatlakoznak 
a 2017 decemberében már kiválasztott öt 
régióhoz: Hauts-de-France (Franciaország), 
Norra Mellansverige (Észak-Közép-Svédor-
szág), Piemonte (Olaszország), Szászország 
(Németország) és Vallónia (Belgium).

A kiválasztott hatóságok az intelligens 
szakosodási prioritásaik alapján stratégi-
ákat dolgozhatnak ki vagy tervezhetnek 
újra a regionális gazdasági átalakulás 
vonatkozásában. Ebben testre szabott 
támogatást kapnak a Bizottság szolgála-

taitól, külső szakértőktől és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet-
től (OECD), hogy felkészülhessenek a jövő 
munkahelyeire, növeljék az innovációt, 
támogassák az alacsony széndioxid-kibo-
csátású gazdaságra történő átállást, ösz-
tönözzék a vállalkozásokat, valamint hogy 
előmozdítsák az inkluzív növekedést.

A regionális átalakulási stratégiákat 
2018 végéig kell kidolgozni. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://europa.eu/!JY97UP

2018. ÉVI REGIOSTARS 
DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG: 
IDEJE BEKÜLDENI A LEG-
JOBB PROJEKTEKET!

A RegioStars-díj célja a regionális fejlesz-
tésben alkalmazható bevált gyakorlatok 
megkeresése, valamint olyan eredeti és 
innovatív projektek kiemelése, amelyek ins-
piráló ötletekkel szolgálhatnak más régiók 
számára. A 2018-as kategóriákat nemrég 
jelentették be, ezek pedig a következők:
A 2018-as díjkategóriák a következők:
kk az intelligens ipari átalakulás 
támogatása;

kk a fenntarthatóság elérése alacsony 
szén-dioxid-kibocsátás révén;
kk a közszolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés létrehozása;
kk a migrációs kihívások kezelése;

kk A 2018. év témája: befektetés 
a kulturális örökségbe.

A pályázatokat április 15-ig lehet benyúj-
tani. Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt-
menedzserek idén az irányító hatóság 
támogatásával programonként két projek-
tet nyújthatnak be. k

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.regiostarsawards.eu/login.php

folytatása, hozzájárulva ezzel – hangsú-
lyozom – az értelmes szubszidiaritáshoz. 
Ugyanígy a partnerség elvét konszolidálni 
és szentesíteni kell a szabályozásokban. 

A fokozottabb kohézióval rendelkező 
Európa elérésére a területi együttműködés 
tűnik a legjobb eszköznek. A határokon 
átnyúló együttműködés alapvető fontos-
ságú, és nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a transznacionális együttműködés 
fontosságát sem. A nehézségek ellenére 
a makrorégiók bizonyították a területekre 
gyakorolt jótékony hatásukat. Ezeket 

a dinamikákat tehát fenn kell tartani és 
terjeszteni kell (pl. az atlanti ív esetében). 

Ezen a kohéziós politikának is a többéves 
pénzügyi keretnek nem szabadna elfeled-
nie az Európai Unió városi szerkezetét. 
A következő időszakban az uniós városfej-
lesztési menetrendnek a saját költségve-
tési keretén belül hozzá kell járulnia egy 
valódi városfejlesztési politika kialakításá-
hoz, és nem korlátozódhat pusztán a rom-
landó eszközökre (például partnerségekre) 
vagy a bevált gyakorlatok megosztására. 
Ugyanez vonatkozik az erős tengerpoliti-

kára is. A „tengeri lehetőséget” hatalmas 
növekedési forrásként határozták meg, így 
2020 után a többéves pénzügyi keretnek 
meg kellene ragadnia a kék lehetőséget. 

Zárójelben megjegyezném, hogy tavaly 
ugyanezek a gondolatok ösztönöztek arra, 
hogy az Ibériai-félszigeti Határon Átnyúló 
Egyesülettel (RIET), a Medcities szervezet-
tel és az Adriai és Ión-tengeri Fórummal 
(FAIC) együtt létrehozzuk a „Városok az 
együttműködésért” platformot. A területi 
városi hálózatok most együttműködnek 
egy összetartóbb Európa érdekében.  


