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A kohéziós politika új értelmet nyert 
 
 

Az Európai Parlament regionális politikai bizottságának elnöknője, Danuta Hübner a 
legszegényebb, az átalakulásban lévő régiók és a területi együttműködés fejlődését 
támogató kohéziós politikára számít 2013 után. Ám az egyelőre még kérdéses, hogy mekkora 
összeg áll majd rendelkezésre a felzárkóztatásra az uniós büdzséből 2013 után.  
 
Az Európai Bizottság által közzétett 5. kohéziós jelentése szerint többek 
között olyan változtatásokra van szükség, hogy a kohéziós politikát 2013 
után fokozott mértékben az EU2020-as gazdasági stratégia szolgálatába 
kell majd állítani. A tagállamoknak kötelezettséget kell vállalniuk a 
politika hatékonyságának növelését célzó reformokra és eredmény 
centrikus megközelítéssel kell felváltani a jelenlegi politikát. A Bizottság 
első megmozdulásaként a gazdasági stratégia céljait befektetési 
prioritásokra lefordító közös stratégiai keretet fogadna el. Ezen a 
stratégiai megmozduláson alapulna egy fejlesztési és beruházási 
partnerségi megállapodás, mely a tagállamok, a régiók és a Bizottság között jönne létre. E 
szerződés előírná mind a tagállamok mind pedig a régiók számára, hogy az előre megadott 
menüből a számukra a legkézenfekvőbbek kiemelésével csak korlátozott számú prioritásra 
koncentráljanak. 
 
„Számos aggodalmat eloszlat a kohéziós politika jövőjével kapcsolatban, mégsem mentes 
minden ellentmondástól az az állásfoglalás, amit az Európai Bizottság tett közzé a 
költségvetés időközi felülvizsgálatáról. Ha nem vonjuk be a stratégia megvalósításába a 
kohéziós politikát, akkor egy teljesen új, Brüsszelből irányított, túlcentralizált 
mechanizmust kellene létrehozni, ami költség- és időigényes.” – nyilatkozta Hübner.  
 
A kohéziós politika jelentős mértékben hozzájárult a növekedéshez és a jóléthez valamint a 
fejlettségbeli különbségek minimalizálásához az Európai Unióban – állapítja meg a 
jelentésben Brüsszel. A kohéziós politika keretében megvalósuló fejlesztéseket a lehető 
legnagyobb mértékben harmóniába kell hozni az EU2020 gazdasági stratégia céljaival. 
 
Azzal a megállapítással Hübner is egyetértett, hogy valahol éppen az EU2020-as gazdasági 
stratégia ad új értelmet a regionális politikának, folytatva ez utóbbi részére a már 
megkezdett irányváltását a versenyképesség felé. „A kohéziós alapok egy jelentős részének 
innovációs célokra való meg pántlikázása új megvilágosításba helyezte az egész politika 
hasznosságát.” – jelentette ki a képviselő. Azonban még arra is felhívta a figyelmet, hogy az 
új tagállamokban még számos infrastrukturális beruházásokra lesz szükség az elkövetkező 
években. Hübner úgy véli, hogy a regionális politikára jelenleg fordított költségvetési 
kiadások minimum 2013 után is rendelkezésre kell, hogy álljanak. 


