
2012 első felében Dánia tölti be az Európai Unió 
Tanácsában az elnöki tisztséget. Stefan Emanoil 
Ilcus, a dán EU-képviselet első titkára és a Strukturá-
lis tevékenységek munkacsoport elnöke bemutatja 
a dán elnökség prioritásait a kohéziós politika 
területén.

Nehéz idők járnak Európában. Mik az elnökség 
legfontosabb prioritásai, és hogyan állítható vissza 
a piaci bizalom és a gazdasági növekedés?

A dán elnökség négy prioritást jelölt ki: (1) a felelősségteljes 
Európa, (2) a dinamikus Európa, (3) a környezetbarát 
Európa, valamint (4) a biztonságos Európa megteremtését. 
A legfontosabb kihívást a pénzügyi helyzet megszilárdítása, 
valamint a gazdasági növekedés megvalósítása és a munka-
helyteremtés jelenti. A konszolidáció az EU makroökonómiai 
koordinációjának fejlesztésével lehetséges: a tagállamok 
gazdaságát jobban figyelemmel kell kísérni, a tagállamok-
nak pedig nemzeti stabilitási és konvergencia programokat, 
valamint nemzeti reformprogramokat kell kidolgozniuk. 
A dán elnökség emellett az újabb válság elkerülése érdeké-
ben tovább szeretné fejleszteni az eurózóna országait érintő 
koordinációs intézkedéseket, valamint a pénzügyi szektor 
szabályozását. A növekedés és a munkahelyteremtés hely-
reállítására a tagállamokban megvalósított strukturális 
reform, a növekedést és a munkahelyteremtést támogató 
új, hétéves költségvetés, valamint a belső piac felélesztésé-
nek segítségével kerül sor, beleértve a digitális egységes 
piac létrehozását is.

Mik az elnökség prioritásai a kohéziós politika területén?

A gazdasági válság ellenére nem szabad elfelejtenünk, hogy 
a kohéziós politika az európai integráció és szolidaritás 
sikertörténetei közé tartozik. Jelentős szerepet játszott – és 
játszik a mai napig – az EU különböző régiói és országai 
közötti konvergencia megteremtésében. A dán elnökség 

fontosnak tartja a kohéziós politikát Európa jelenlegi és 
jövőbeni kihívásokra való felkészítésében. Nekünk ugyan-
ebbe az irányba kell haladnunk: fokoznunk kell a verseny-
képességet, a növekedést és a foglalkoztatottságot elköltött 
eurónként, és gondoskodnunk kell róla, hogy a politika 
illeszkedjen az adott feladathoz.

A kohéziós politikának célzottnak kell lennie, és a feladatokra 
kell összpontosítania. Ez a tárgyalási folyamatra is vonatko-
zik; a lehető legmesszebbre szeretnénk eljutni a tárgyalások 
során. A kohéziós csomag rendkívül átfogó; fejlesztését 
a többéves pénzügyi kerettel (tpk) és a kohéziós politikára 
vonatkozó szabályozással párhuzamosan szeretnénk 
végezni, bár a kohéziós politikára vonatkozó jogszabályok 
nem véglegesíthetők mindaddig, amíg az Európa Tanács 
végső megállapodást nem köt a tpk-val kapcsolatban.

A tpk az Európa Tanács hat általános ügyekről szóló ülése 
közül öt ülésen napirendre kerül az elnökség ideje alatt, 
ami jelzi, hogy kiemelt fontosságúnak tartjuk ezeket 
az egyeztetéseket.

A 2014 utáni kohéziós politikára vonatkozó 
jogszabálycsomaggal kapcsolatos egyeztetés 
sokirányú folyamat, amely számtalan szereplőt 
foglal magában. Hogyan gondoskodnak 
a folyamat előrehaladásáról, és hogyan kötnek 
kompromisszumokat? A csomag elemei közül 
melyeket tartják különösen fontosnak?

Nem hagyhatjuk, hogy túlsúlyba kerüljenek a Bizottság javas-
lataiban szereplő új koncepciók – ex-ante feltételek, teljesít-
mény-keretrendszer és tematikus koncentráció –, nem 
beszélve a stratégiai programalkotásról, az irányításról és az 
ellenőrzésről, valamint a pénzügyi irányításról. Ezek termé-
szetesen mind fontos elemek. A javasolt változtatásokhoz 
megfelelő módszer tartozik, és biztos vagyok benne, hogy 
gyakorlati megoldásokat és összpontosított fejlesztést 
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„ A legfontosabb kihívást a pénzügyi 
helyzet megszilárdítása, valamint 
a gazdasági növekedés megvalósítása 
és a munkahelyteremtés jelenti. „
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biztosító megközelítéseket tudunk találni az első látásra 
összetettnek tűnő javaslatokra. A kiemelt témák és az ered-
mények orientációja mindenképpen hasznos dolog.

Az előző lengyel és az utánunk következő ciprusi elnökséggel 
egyeztetve a tárgyalási folyamatot tematikus blokkokra bon-
tottuk. Az elnökség első hónapjai alatt ezek közül többet is 
megtárgyaltunk, például az egyszerűsítés, az irányítás és az 
ellenőrzés, a fő projektek, a bevételt teremtő műveletek, 
a stratégiai programalkotás és a tematikus koncentráció kér-
dését. Ez hatékony megközelítésnek bizonyult. Csak azt a fej-
lődést tudjuk azonban megvalósítani, amelynek teljesítésére 
a nemzeti delegációk készen állnak.

Hogyan jellemezné együttműködésüket 
az elnökségi trió másik két tagjával, vagyis 
Lengyelországgal és Ciprussal?

A három ország között nagyon szoros együttműködés áll 
fenn, amely konstruktív megközelítésen és szoros koordi-
náción alapul. Ez fontos szerepet játszott a lengyel és a dán 
soros elnökség közötti gördülékeny váltásban, amelynek 
során a tárgyalási folyamatok nem veszítettek lendületük-
ből, és remélhetőleg ismét ez lesz a helyzet, amikor július 
1-jén Ciprus átveszi a soros elnökséget. Akkorra számottevő 
előrehaladást fogunk elérni a tárgyalásokkal, és nagyon fon-
tos, hogy fenntartsuk a jelenlegi lendületet.

Hogyan látja az Európai Parlamenten belüli 
együttműködést?

Mivel a kohéziós politika a megszokott törvényhozási eljárás 
része, az Európa Tanácsnak szorosan együtt kell működnie 
a Parlamenttel. Szilárd megközelítést alkalmaztunk az Európa 
Tanáccsal kapcsolatban, és a munkacsoportok megbeszélése, 
a delegációkkal való kétoldalú megbeszélések, valamint az 
egyeztetések az általános ügyekről szóló áprilisi és a júniusi 

üléseken is kiemelt szerepet kapnak. A társ-törvényhozók 
közötti szükségtelen eltérések elkerülése érdekében, vala-
mint a megállapodás mielőbbi megkötésének elősegítéséhez 
szoros együttműködést kell folytatnunk a Parlamenttel a tel-
jes tárgyalási folyamat során.

„ A gazdasági válság ellenére nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a kohéziós politika az európai integráció és 
szolidaritás sikertörténetei közé tartozik. „
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