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Uniós finanszírozási politika 
2021-2027 között – 
Németország szempontjából
A német helyi önkormányzatok 
üdvözlik a többéves pénzügyi 
keret (MFF) reformját, amely-
nek célja az MFF egyszerűsítése 
és átláthatóságának növelése, az 
új kihívások kezelése, valamint 
az Egyesült Királyság EU-ból 
való kilépése nyomán keletkező 
finanszírozási hiány áthidalása.

Az MFF és az egyes finanszíro-
zási programokra vonatkozó 
rendeletek a helyi hatóságok 

számára különleges jelentőséggel bír-
nak. Ugyanis egy hétéves időtartamra 
vonatkozóan ezek határozzák meg az 
uniós finanszírozás irányát és minősé-
gét. A Bizottság bátorságról tett tanú-
bizonyságot, amikor abszolút értékben 
növekedést mutató költségvetést 
javasolt annak ellenére, hogy minden-
honnan érkeztek a megtakarításokra 
irányuló felszólítások.

Az EU finanszírozási politikája a helyi 
politikáknak gyakorlatilag minden vonat-
kozására kihat, legyen szó az innovatív 
helyi mobilitási megoldások elősegítésé-
ről, a gyéren lakott határ menti közössé-
gekben nyújtott alapvető szolgáltatások 
támogatásáról vagy a lakosság leginkább 
hátrányos helyzetű rétegeire irányuló 
integrációs intézkedések finanszírozásá-
ról. Az uniós alapok mindig jelentős sze-
repet játszanak abban, hogy egy projektet 
végrehajtanak vagy sem. 

A finanszírozási politikák jövőjéről szóló 
döntéshozatalban való részvétel tehát 
kiemelt fontossággal bír a helyi önkor-
mányzatok számára. A bajorországi helyi 
önkormányzatok ernyőszervezetei már rég 
elkezdtek gondolkozni azon, hogy a jövő-
ben milyen formát öltsön a finanszírozás. 
Ezt aktívan beépítették a munkafolyama-
tukba, nézeteiket pedig megosztották 
a Bizottsággal. 

A jelenleg megvitatás alatt álló javasla-
tokkal a Bizottság igyekezett a főbb 
kérések közül többre is választ adni. 
A Bizottság törekedett a bürokrácia csök-
kentésére, a célkitűzések megállapítása és 
végrehajtása során nagyobb rugalmasság 
biztosítására, valamint a tematikus célki-
tűzéseknek a helyi szükségletekhez való 
hozzáigazítására. A helyi önkormányzatok 
több eljárásban is ezeket a pontokat 
hangsúlyozták.

A legfontosabb kérés azonban az volt, hogy 
a támogatás Európa valamennyi régiójá-
ban továbbra is álljon rendelkezésre, külö-
nös tekintettel az európai strukturális és 
beruházási alapokra. 

Ezzel a ponttal a Bizottság teljes mérték-
ben egyetértett. A helyi önkormányzato-
kat az Európai Parlament is nagy 
többséggel támogatta. Az uniós finanszí-
rozás nem csupán a kohéziós országok-
ban jelent hozzáadott értéket, hanem 
valamennyi tagállamban fokozottabb 
kohéziót biztosít, és gondoskodik arról, 
hogy a lakosság jobban tudjon azonosulni 
az EU-val és az európai eszmével.

Fontos, hogy egyfelől a tagállamok, 
másfelől pedig az Európai Parlament a 
lehető leghamarabb megállapodásra 
jussanak. Minden áron el kell kerülni, hogy 
elhúzódjon az az időszak, amelyben nincs 
lehetőség semmiféle uniós finanszírozás 
nyújtására. 
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