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Kasztília-La Mancha véleménye a kohéziós 
politika javasolt reformjáról

Kasztília-La Mancha elnökeként 
szeretném megköszönni a Pano-
rama magazinnak, hogy lehetősé-
get biztosított arra, hogy 
megosszuk véleményünket az 
uniós kohéziós politika reformjá-
ról és a közelgő, 2021-2027-es 
többéves pénzügyi keretről. 

A kohéziós politika egyrészt összehan-
golja az Európai Unió és a tartományi 
önkormányzat alapvető értékeit: neveze-
tesen a szolidaritást és az egyenlőtlenség 
elleni küzdelmet. Másrészt azonban 
súlyos aggodalommal tekintünk a politika 
jövőjére, amely ilyen jelentősen hozzájá-
rult Kasztília-La Mancha növekedéséhez 
és polgárai jóllétéhez. 

Ha fogalmazhatok így, a kapott jelentős 
pénzügyi források legalább olyan fonto-
sak, mint az a szerep, amelyet a politika 
tapasztalatcserét lehetővé tévő platform- 
ként töltött be az olyan stratégiai szak-

politikák megtervezésében és végrehaj-
tásában, mint a kutatás, fejlesztés és 
innováció, a vidékfejlesztés, a környe-
zetvédelem, az energia és sok más.

Fel kell tennünk magunknak azt a kér-
dést, hogy a Bizottság által javasolt új 
költségvetési forgatókönyv és a refor-
mok megfelelő választ adnak-e a 
kevésbé fejlett régiók – mint amilyen 
Kasztília-La Mancha is – által támasz-
tott új kihívásokra? Sajnálattal kell mon-
danom, hogy a válasz: nem. Legalábbis 
nem olyan mértékben, hogy a hátrányos 
helyzetű régiók drámai változást hoz-
hatnának és kihasználhatnák a regene-
ráció nyújtotta lendületet. 

Olyan reformmal állunk szemben, amely-
nek pozitív és negatív oldalai egyaránt 
vannak. Vannak pozitív elemek, például a 
területi együttműködés erősítésére 
vonatkozó kötelezettségvállalás, a célki-
tűzésekre történő összpontosítás, vala-
mint az integrált területi beruházások 
stratégia (ITI) támogatása. A reformoknak 
ugyanakkor van egy sötétebb oldala is, 
például a költségvetés elosztásában 
megjelenő 6 %-os csökkentési javaslat, 
amely a közös agrárpolitikában javasolt 
5 %-os csökkentés figyelembevételével 
még jelentősebbé válik, vagy a társfinan-
szírozási arányok csökkentése.

A kohéziós politika az elmúlt évtized 
megszorító és megosztó politikáinak 
ellensúlya volt. Rengetegen tekintettek 
az EU-ra a kohézió barátságos arcaként. 
Ne kockáztassunk. Csak azokat az erő-
forrásokat szabadna elvenni, és csak 
olyan változásokat szabad bevezetni, 
amelyek feltétlenül szükségesek. 

Kasztília-La Mancha – Régiók Európai 
Bizottsága keretén belül is megismételt 
– javaslatainak egy része ebben az össze-
függésben hangsúlyozza a népességcsök-
kenés, valamint az egy főre jutó GDP 
beemelését is elosztási kritériumként; a 
tagállamok társfinanszírozásának figyel-
men kívül hagyását a strukturális alapok-
ban deficitként, illetve a szakpolitika 
fokozottabb összehangolását az ágazati 
politikákkal (ipar, környezetvédelem, 
energia stb.). 

A kohéziós politika reformja kiváló lehe-
tőséget biztosít arra, hogy stratégiai 
elemként korrigálja a területi egyensúly-
hiányokat, fékezze a kirekesztő populiz-
must, és az EU számára a globalizáció 
működőképes modelljeként létezzen. 
Több és jobb kohézióval rendelkező poli-
tikára, szilárd és a kérdéses területek 
szükségleteihez és lehetőségeihez iga-
zodó politikára van szükségünk. 
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