
Hathatós és megújult regionális politikát 2020 után! 

 

Mi, Európa régiói és helyi szervezetei, felelősek vagyunk a fejlesztési stratégiák tervezéséért és végrehajtásáért, 

a polgárainknak nyújtandó szolgáltatásokért és a jövőnket szolgáló reformok előkészítéséért.  Miközben az uniós 

regionális politika alapelveit teljességel támogatjuk, úgy véljük, hogy még hosszú utat kell megtennünk, hogy 

elérjük a teljes gazdasági, társadalmi és területi kohéziót Európában. Ezek a célok továbbra is aktuálisabbak mint 

bármikor, hiszen az egyre sokasodó válságok alapjaiban veszélyeztetik a közös európai projektet. 

Az európai intézmények kulcsfontosságú partnereiként, velük szoros  együttmüködésben kívánunk részesek lenni 

az új regionális politika előkészítésében, hogy az hathatós választ adjon az Európa előtt álló legfőbb kihívásokra. 

Ezért mi, Európa régiói és helyi szervezetei, készen állunk, hogy kivegyük a részünket a 2020 utáni regionális 

politika átalakításában. Elkötelezettek vagyunk, hogy konkrét és innovatív módon járuljunk hozzá a vita különböző 

elemeihez, ideértve az egyszerűsítést, a rugalmasságot, az eredmények alapján történő teljesítményértékelést és 

a kapcsolat biztosítását az európai szemeszterrel. 

 

Ebből kifolyólag, mi, alulírott régiók, az alábbi nyilatkozatot fogadtuk el: 

 

Az Európai Unió demokratikus legitimitása a szubszidiaritás és az arányosság elvére épül, melyszerint a 

döntések meghozatalára mindig az állampolgárokhoz lehető legközelebbi szinten kerüljön sor. A kohéziós politika 

az egyik legfontosabb európai politika, mely teljességgel alkalmazza ezen elveket a megosztott és a többszintű 

kormányzás, a partnerség, a szolidaritás, az együttműködés és a tényeken alapuló helyben hozott szabályokon 

keresztül. Emberközpontúsága és speciális eszközei révén lehetövé teszi, hogy a régiók és a városok 

hozzájárulhassanak az uniós célkitűzések telejesítéséhez a sajátos helyzetükre és igényeikre való tekintettel. 

Ahhoz, hogy az európai politikai kezdeményezések mindenkor relevánsak és sikeresek legyenek, az EU-nak 

elengedhetetlenül szüksége van a regionális és helyi szereplők közremüködésére. A kohéziós politika 

kulcsfontosságú az uniós stratégiai prioritások és hosszútávú beruházások stabil és megbízható tervezésében és 

megvalósításában, mint például a kutatásfejlesztés, az innováció, a megújuló energiaforrások, a kis- és 

középvállalkozások támogatása, a versenyképesség elősegítése, a munkahelyteremtés, stb. Ez az az uniós 

szakterület, melynek eredményessége a legjobban mérhető. 

 

Regionális fejlesztéspolitikát egész Európában! 

A kohéziós politika összeköti Európa valamennyi régióját, segíti a konvergencia előmozdítását és a régiók közötti 

egyenlőtlenségek csökkentését, valamint lehetővé teszi számukra, hogy elérjék a közös európai célokat. Éppen 

ezért a kohéziós fejlesztéspolitikának továbbra is ki kell terjednie minden EU-s régióra a 2020 utáni 

időszakban is. 

 

Megfelelő finanszírozást mindenkinek! 

A hiteles regionális politika előfeltétele a megfelelő forrásokkal rendelkező fejlesztési költségvetés. Ismervén az 

EU-szerte fennálló különböző társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokat, az EU-s támogatások 

rendszerét - mint fő finanszírozási eszközt - meg kell tartani minden régióban. Ezen felül adott esetben más 

pénzügyi eszközöknek is a régiók rendelkezésére kell állnia. 

A rendelkezésre álló keretösszegek legnagyobb részét a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatására kell fordítani, ez 

megkérdőjelezhetetlen. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy elegendő források biztosításával továbbra is 

támogassuk a közepesen fejlett régiók erőfeszítéseit, hogy tovább növekedjenek,  valamint a már fejlett régiók 

azon törekvéseit, hogy megszilárdítsák eddig elért eredményeiket. Köztudott, hogy a legfejlettebb régiók 



dinamikája katalizátor hatással van a többi  régióra is. 

 

Európai Területi Együttműködés (ETC) mint kulcsfontosságú elem! 

A határokon átnyúló, transznacionális és régiók közötti együttműködés - a különböző tagállamok és a régiók 

szereplőinek bevonása révén - komoly jelentőségű az emberek jóléte szempontjából és jól látható európai 

hozzáadott értékről gondoskodik. Ezért ezt az átfogó területi együttműködési politikát tovább kell erősíteni és 

megfelelő forrásokkal ellátni. 

 

A helyi (regionális) realitásokon alapuló megközelítést! 

Rugalmasabb megközelítést kell alkalmazni a különféle támogatási formákat illetőleg, ezáltal biztosítva, 

hogy hatékonyan és gyorsan reagáljanak a helyi igényekre és kihívásokra. Az erdeményesség feltétele a további 

egyszerűsítés.  Az adminisztratív terheknek és a támogatás mértékének arányban kell állnia. A regionális 

fejlesztéspolitika rugalmasságot követel, hogy képes legyen eltérő igényű projektekek tervezésére és 

végrehajtására. Egy új fajta - a régiók, tagállamok és az EU-s intézmények kölcsönös bizalmán alapuló - 

partnerségre kell törkedni a fejlesztéspolitika sikere érdekében. 

 

Mi, Európa régiói és helyi szervezetei, felszólítjuk az európai intézményeket valamint a tagállamokat, hogy 

vegyék figyelembe ezen közös állásfoglalásunkat a 2020 utáni kohéziós politika formálásának 

tekintetében. 
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