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Zöld könyv a területi kohézióról - 
Előnyt kovácsolni a területi sokféleségből  
Sűrűség, távolság és megosztottság: a Világbank 2009-es jelentése szerint ez a három tényező hatással lehet a 
gazdasági és társadalmi fejlődés ütemére. A Bizottság a területi kohézióról szóló zöld könyvében három olyan 
lehetséges területet vázol fel, ahol felvehetjük a harcot ezekkel a kihívásokkal, ezen kívül átgondolja a különleges 
földrajzi jellemzőkkel rendelkező régiók helyzetét, felveti, hogy milyen szerepet tölt be a területi kohézió az uniós 
politikák programozásában, valamint vitára bocsátja a kohézió témakörét. 

A Tanács 2006-ban fogadta el a közösségi stratégiai irány-
mutatásokat, amelyek kimondták, hogy „a területi kohézió 
előmozdításának az arra irányuló erőfeszítés részét kell al-
kotnia, hogy Európa teljes területének lehetősége nyíljon 
hozzájárulni a növekedésre és a foglalkoztatásra irányuló 
menetrendhez”. A vidékfejlesztésre vonatkozó stratégiai 
iránymutatások ehhez hasonlóan kiemelik, hogy az EU vi-
dékfejlesztési programjai nagy mértékben hozzájárulhatnak 
a területi kohézió megvalósításához. 

Egyre szélesebb körben ismerik fel, milyen nagy szükség van 
a különböző kormányzati szintek, szervezetek és a politi-
kai döntéseket a gyakorlatban alkalmazó személyek közötti 
együttműködés, párbeszéd és partnerség elősegítésére. 

Látva, hogy milyen problémákat és változásokat hozott felszínre 
a nemrégiben megvalósult bővítés, hogy a globalizált gazdaság 
kihívásaival szemben összehangolt erőfeszítésekre van szükség, 
valamint hogy további lépéseket kell tenni a még fenntartha-
tóbb növekedés eléréséért, a Bizottság zöld könyvet adott ki a 
területi kohézióról, és megnyitotta a hozzá tartozó konzultációs 
szakaszt. De mit is kell tulajdonképpen megvitatni? 

Koncentráció – a területek összekapcsolása - 
együttműködés: válasz a kihívásokra 

Koncentráció

Az Unió településszerkezete egyedülálló: körülbelül 5000 
város és majdnem 1000 nagyváros található Európa kü-
lönböző pontjain. Bár a városi hálózat viszonylag sűrű, a 
népességnek csupán 7%-a él 5 milliónál nagyobb lélekszámú 
nagyvárosokban, míg az Egyesült Államokban ugyanez az 
arány 25%. 

Globális összehasonlításban az Unióban kisebbek a nagyvá-
rosok, ami kihat a termelékenységre is. Az Unióra kevésbé 
jellemző a gazdasági aktivitás térbeli koncentrációja, mint 
a világ más fejlett térségeire – ami egy bizonyos európai 
életmódot is tükröz, miszerint fontos számunkra a fenntart-
ható fejlődés, illetve a természeti erőforrások és a kulturá-
lis hagyományok megóvása. Mindez azt jelenti, hogy bár a 
nagyvárosi élet elég elterjedt jelenség, mégsem koncentráltan 
valósul meg: a városlakók közel laknak a vidéki térségekhez, 
illetve a vidéken élők is többnyire könnyen hozzájuthat-
nak a szolgáltatásokhoz. A kis és közepes méretű városok 
sokszor fontosabb szerepet töltenek be, mint ami a nagy-
ságuk alapján várható lenne, hiszen olyan infrastruktúrát 
és szolgáltatásokat kínálnak, amelyek kulcsfontosságúak a 
vidék elnéptelenedése és a lakosság városokba áramlásának 
elkerülése szempontjából. 

Hogyan lehet egy olyan területen, amelyre inkább a kis és 
közepes méretű városok sokasága jellemző, úgy kihasználni 

a koncentrált gazdasági tevékenység előnyeit, hogy a hát-
rányokat – tehát a környezetszennyezést, a zsúfoltságot, a 
belvárosok hanyatlását és a társadalmi kirekesztést – elke-
rüljük? A válasz a városok, nagyvárosok és a környező vidéki 
térségek közötti együttműködés, kölcsönhatás és kapcsolatok 
kiépítésének ösztönzésében rejlik. Európa csak úgy tud a 
gazdasági tevékenység koncentrálásából adódó termelékeny-
ségnövekedésből profitálni, ha nem hatalmas nagyvárosok 
kialakításával, a puszta számok szintjén kívánja létrehozni 
a kritikus tömeget, hanem hálózatépítés útján.

A területi kohézió azt a kérdést veti fel, hogy hogyan tud-
juk a legtöbbet kihozni ebből az egyedi és sokszínű tele-
pülésstruktúrából, hiszen nem szabad, hogy egyes európai 
állampolgárok csak azért szenvedjenek hátrányt a munka-
lehetőségek, lakhatási körülmények, a közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés és hasonlók terén, mert nem a megfelelő 
régióban élnek. 

A koncentrációból fakadó gazdasági előnyöket 
úgy kellene fokozni, hogy közben sikerüljön megőrizni 
az európai városok pozitívumait.
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belül ezekben a legalacsonyabb a GDP. Néhány ilyen nem 
uniós országban a népesség is növekszik, ami erős migrációs 
nyomást eredményez. 

Együttműködés

A szorosabb együttműködést megkívánó problémák gyakran 
igen szövevényesek. Egyes problémákról azt hihetnénk, hogy 
egyetlen régióból erednek és csak arra vannak hatással, azu-
tán mégis kiderül, hogy kiváltó okuk az adott térségen kívül 
keresendő. A talajfertőzés például területileg jól körülhatá-
rolható problémának tűnhet. Ám az egyik országban elásott 
szennyezőanyagok szivároghatnak, és így kihathatnak a má-
sik országra is: a föld alatt a talajvíz minősége megromlik, és 
előfordulhat, hogy nem az az ország szenvedi el a költségeket, 
amelyik felelőtlenül viselkedett. Az éghajlatváltozás és az 
abból következő árvizek, tűzesetek és aszályok esetében már 
nyilvánvalóbb, hogy olyan kihívásokról van szó, amelyek még 
hatékonyabb határmenti együttműködést igényelnek. 

Nem csak a környezetvédelmi megfontolások miatt kell felül-
vizsgálnunk a határokról, határvidékekről és független régi-
ókról korábban alkotott fogalmainkat: a munkaerő áramlása 
is együttműködést kívánhat meg olyan térségektől, amelyek 
korábban különálló, független egységként tekintettek maguk-
ra. A gazdasági fejlődés, a tömegközlekedés, az egészségügyi 
ellátáshoz, felsőoktatási vagy képzési lehetőségekhez való 
hozzáférés mind olyan tényezők, amelyek túlmutatnak a 
regionális határokon. 

Az együttműködésből származó hozzáadott értéket széles 
körben elismerik. A Bizottság azt reméli, hogy miután 14 évig 
különböző programokkal dolgoztak ezen a problémán, a zöld 
könyv végre ráirányítja a figyelmet, milyen előnyökkel jár, 
ha magasabb szintre emeljük a területi együttműködést. Ez 
már az Unió most készülő balti-tengeri régióra vonatkozó 
stratégiájából is jól látszik: itt próbálják ki, hogyan lehet a te-
rületi együttműködés természetét újragondolni következetes 
stratégiák, közösen vállalt közösségi célkitűzések és erőteljes 
végrehajtási eszközök előtérbe helyezésével. 

De az elméletet a gyakorlatban is meg kell valósítani, és meg 
kell találni a módját, hogyan lehet még jobban hozzájárulni 
a kitűzött célok eléréséhez. Az európai területi együttmű-
ködési csoportosulás (EGTC) megfelelő jogi hátteret biztosít 
a különböző kormányzatok együttműködéséhez – de ennél 
többet lehet és kell is tenni. 

A területek összekapcsolása

Bármilyen harmonikus is lesz a jövőben az urbanizáció, az 
egyes városi településeket a bennük élő emberekkel együtt 
közelebb kell hozni egymáshoz. Elsőnek talán a közlekedési 
kapcsolatok jutnak erről eszünkbe, de az összeköttetéshez 
hozzátartozik a jó minőségű szélessávú internetkapcsolat, a 
megbízható energiahálózatokhoz való kapcsolódás lehető-
sége, a kutatóközpontok és a vállalkozások közötti kapcso-
latok, valamint a hátrányos helyzetű csoportok különleges 
szükségleteinek figyelembevétele is. 

Az új tagállamokban kevés jó minőségű közutat találunk, 
a vasúthálózat állapota pedig nem egységes: a legtöbb or-
szágban a vasútvonalak nem alkalmasak a nagysebességű 
vonatok működtetésére, és gyakran karbantartásra is szo-
rulnak. Továbbfejlesztett forgalomirányító rendszereket kell 
bevezetni. Bár a szén-dioxid-kibocsátást csökkenthetnék a 
vízi teherszállítással, ez nem történik meg, a tengereken és 
belvizeken történő áruszállítás nem eléggé fejlett.

A vidéki területeken gyakran jelent gondot a közszolgáltatás-
okhoz, például az egészségügyi ellátáshoz vagy az oktatáshoz 
való hozzáférés. A félreeső régiókban átlagosan a népesség 
több mint 40%-a lakik félórányi autóútnál távolabb a kór-
háztól, és 43%-a több mint egy órányira a legközelebbi egye-
temtől. Az információs és kommunikációs technológiákban 
rejlő lehetőségeket jobban ki lehetne használni a távorvoslás 
vagy távoktatás céljaira. 

A helyi vagy regionális határokat átlépő nagyvárosi térségek, 
valamint a határmenti régiók a 15 tagú Unióban sok éven át 
részesültek a kohéziós politika előnyeiből, aminek kedvező 
hatásaképpen javult a határokon átnyúló egészségügyi ellátás 
hozzáférhetősége, minősége és hatékonysága. Ez különösen 
fontos, mert a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vo-
natkozóan nincsenek egyértelmű szabályok.

Az Uniót délen és keleten olyan régiók veszik körül, ame-
lyek egy főre jutó bruttó hazai összterméke (GDP-je) még 
a határmenti régiókénál is alacsonyabb – pedig az Unión 

Vitatémák  
Kiegyensúlyozottabb és fenntartható fejlődésre 
van szükség, amely fokozza a versenyképességet, 
ugyanakkor tiszteletben tartja a természeti 
kincseinket, például a vidéki tájat is. Ennek a 
fejlődésnek a társadalmi kohéziót is biztosítania 
kell. Ehhez meg kell akadályozni a növekedés túlzott 
koncentrációját, és mindenkinek segíteni kell, hogy 
részesülhessen a városi és nagyvárosi lét olyan 
lehetőségeiből, mint az egészségügyi ellátáshoz vagy 
az oktatáshoz való hozzáférés. 

A fejlett forgalomirányítási rendszerek fizikai 
értelemben viszik közelebb egymáshoz az embereket, 
a technológiai lehetőségek hatékonyabb kihasználása 
pedig a gondolatok közeledését és cseréjét segíti.

Vitatémák  
Az új tagállamokban és a volt vasfüggöny határré-
gióiban következetes infrastrukturális és gazda-
sági együttműködési politikát kell kialakítani. 
Dolgozni kell továbbá a tenger borította területek 
kihasználásán és a szárazföldi és tengeri területek 
között fekvő határok átszelésén. 
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Földrajzi elhelyezkedés – áldás vagy átok? 
A hegyvidéki, illetve a szigeti régióknak nem csak a dombor-
zata, de a gazdasági jellemzőik is sajátosak. Bár az idegen-
forgalom sok esetben jó szolgálatot tett nekik, fellendítette a 
helyi gazdaságot és eszközöket, valamint hajtóerőt biztosított 
a közlekedés és a jó minőségű alapszolgáltatások kiépítéséhez, 
kiszolgáltatottá is tette őket. Mivel ezek a gazdaságok egyet-
len ágazattól függtek, veszélybe kerültek, és ezt a veszélyt 
az éghajlatváltozás csak tovább súlyosbította: a szigeteknek 
a tengerszint emelkedésével és a partvonal eróziójával, a 
hegyeknek a gleccserek visszavonulásával és a csökkenő 
hómennyiséggel kell szembenézniük. 

A megközelíthetetlenség további akadályként tornyosul a 
fejlődés előtt: a szigetek sokszor helyezkednek el a perifé-
riákon, míg a hegyvidékek sokszor természetes határként 
szolgálnak a tagállamok között, ami még inkább felerősíti a 
„határeffektust”. Ezekben a térségekben tehát nem csupán a 
hegyvidék szempontjából lényeges a nemzetközi együttmű-
ködés, hanem azoknak az alacsonyabban fekvő térségeknek 
a szempontjából is, amelyeket a hegyvidék elválaszt.

Miért pont most jelent meg a zöld könyv? 
A területi fejlesztésről szóló vita a kilencvenes évek elején 
kezdődött, két jelentés: az Európa 2000 és az Európa 2000+ 
megjelenésével. A területi kohézió fogalma azonban csak 
1995-ben, az Európai Régiók Gyűlésének antwerpeni ülésén 
vetődött fel. 

A fogalmat két évvel később beillesztették az Amszterdami 
Szerződésbe (7d cikk), majd 1999-ben a tagállamok elfogad-
ták az európai területfejlesztési perspektívát (ESDP). A külön-
böző kormányok területrendezésért és regionális fejlesztésért 
felelős miniszterei között megvalósult gyakori találkozók 
eredményeképpen elfogadásra került az ún. területfejlesztési 
menetrend, amely három kohéziós prioritást jelölt ki: 

	 •		A	nemzeti	és	regionális	területi	fejlesztési	politikákat	
úgy kell alakítani, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki 
a területi forrásokból;

	 •		Az	együttműködések	és	kölcsönhatások	ösztönzésével	
meg kell szilárdítani a térségek közötti kapcsolatokat 
és a területek integrációját; 

Az olyan földrajzi képződmények, mint pl. a hegyvonulatok, sokszor megkérdőjelezik a határokról alkotott korábbi fogalmunkat.

Vitatémák 
A különböző kormányzati és intézményi kultúrák 
közötti együttműködés megkönnyítésére 
egyszerűbb, hatékonyabb és célirányosabb 
eszköztárra van szükség. Az EGCT csupán egy – 
igen ígéretes – kezdet... 

Vitatémák 
Szükség van-e speciális politikai intézkedésekre 
a különleges földrajzi jellemzőkkel rendelkező 
régiókban? 
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	 •		Növelni	kell	a	területi	hatással	bíró	uniós	politikák	
következetességét. 

A területi kohézióra kormányközi szinten fektetett hangsúly 
megmutatta, hogy a vita már eléggé előrehaladott: elérkezett 
az ideje, hogy közös képet alakítsunk ki arról, hogyan illesz-
kedik a kohézió az uniós politikákba. Így jelent meg – egy 
évig tartó szövegezés után – a zöld könyv, melynek célja, hogy 
összefogja a véleményeket és kijelölje a követendő utat.

Területi kohézió magasabb szinten 
Eddig a kohéziós finanszírozás alapjai, illetve az elemzés alap-
egységei, amelyekre a politika épült, a tagállamok úgyneve-
zett NUTS-2 közigazgatási régiói voltak, amelyek az Eurostat 
szerint megfeleltek bizonyos közös paramétereknek. 

A területi kohézió a földrajzi adottságok rugalmasabb megkö-
zelítését teszi szükségessé, amely a kisebb, illetve a Duna víz-
gyűjtő medencéjéhez vagy a fekete-tengeri régióhoz hasonló 
nagyobb régiókat is figyelembe veszi. De nem szabad itt meg-
állnunk: a földrajzi adottságok új megközelítésébe beletartozik 
az együttműködési szintek és hálózatok földrajzi jellemzőként 
való értelmezése is. Ezzel az Európai Unió belső szerkezetéről 
alkotott képünk új megközelítési móddal bővül. 

Egyre támogatottabb az az elképzelés, amely szerint a széles-
körű, egész Unióra kiható ágazati politikákat területi meg-
fontolásokkal kell ellenpontozni, illetve hogy a politikák csak 
akkor működhetnek jól, ha hozzáigazítják őket a helyi szintű 
sajátosságokhoz. Ez a szemlélet már kezd megvalósulni a 

gyakorlatban is: egyes regionális programokban már közvet-
lenül az érintett városok kapják meg a teljes költségvetést, 
és a projektek megtervezésébe, valamint megvalósításá-
ba is beleszólhatnak. A hangsúly a helyszínben gyökerező 
politikai döntéshozásra került, a „terület” szó pedig arra 
emlékezteti a hatóságokat, hogy mielőtt kialakítanának egy 
politikát, tisztában kell lenniük a „terepviszonyokkal”. Az 
ágazati politikák tervezésében változtatásra van szükség. 
Kidolgozásukkor minden szinten figyelembe kellene venni, 
milyen hatással lesz a politika az egyes régiókra. Mezőgaz-
daság, innováció, fenntartható fejlődés – nem lehet mindent 
egy kaptafára szabni. 

A zöld könyv tovább finomítja ezt a megközelítési módot, 
amikor amellett érvel, hogy a területi kohézióra eddig ki-
mondatlanul fordított figyelem explicit formát kell, hogy 
öltsön: a regionális politikát meghatározásának megfelelően 
a szó eredeti értelmében vett régió különböző típusaira, 
vagy más szóval a területekre kell alkalmazni. Ösztönözni 
kell az országon belüli szintekre fordított figyelmet, és az 
olyan „helyszínben gyökerező” politikákra kell helyezni a 
hangsúlyt, amelyek összehangolhatók az ágazati politikákkal 
(például fenntartható fejlődés vagy a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés). 

Amikor a zöld könyv földrajzi szempontból nagyobb rugal-
masságot javasol, nem vonja kétségbe a területrendezésre és 
földhasználatra vonatkozó nemzeti és regionális hatáskörö-
ket. Ahogy Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős 
biztos fogalmazott: „A kormányzás új formáit kell kikísérle-
teznünk, hiszen szilárdabban kell összekapcsolnunk egyrészt 
a magas szinten megvalósuló európai irányítást, másrészt 
ennek a helyi igényekhez és preferenciákhoz való – alulról 
fölfelé építkező – igazítását. Ezt a két folyamatot nehéz, de 
feltétlenül szükséges összehangolni.” 

A sokszínűség előny, nem akadály 
A szemléletmód megváltozásával együtt jár a filozófia meg-
változása is: az együttműködés nem csak arról szól, hogy 
megpróbálunk felülemelkedni a nemzeti határokon, hanem 
ezzel egy kritikus fontosságú lépést is teszünk a megerősö-
dés felé. 

El kell tűnniük az olyan leegyszerűsítő sztereotípiáknak, mint 
hogy „míg a városban magas a termelékenység, a vidék a hát-
rányos helyzet szinonimája“, vagy hogy bizonyos domborzati 
viszonyokhoz elválaszthatatlanul hozzátartozik az alacsony 
GDP. Vannak kínlódó városok, ugyanakkor robbanásszerűen 
fejlődő vidéki területek is – a területi együttműködésnek arra 
kellene koncentrálnia, hogy ezeket összehozza egymással, és 
így lehetőséget biztosítson minden régiónak, hogy a határok 
mindkét oldalán javíthassák lakosaik életminőségét. 

Pénzeszközök rendelkezésre bocsátásával olyan önfenntartó 
szinergiákat kell beindítani, amelynek haszna a projekt vagy 
program lejártával is visszaforgatható a régióba. Ahelyett, 
hogy a nehéz helyzetben lévő régiók megsegítésére kon-
centrálnánk, a növekedés lehetőségét kell megteremtenünk 
számukra – együttműködésre kell ösztönöznünk őket, hogy 
versenyezhessenek. 

A Bizottság az Önök véleményét is várja a 2009. február végé-
ig tartó konzultációs folyamat során. Látogassanak el a zöld 
könyv weboldalára: http://ec.europa.eu/regional_policy/
consultation/terco/index_hu.htm

Kohéziós politika – fordítsuk előnyünkre 
az előttünk álló kihívásokat.


