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Grand Est, Franciaország:  
sokszínűség Európa szívében

Európa szívében új régió jött létre. A Grand Est 
régió 2016-ban jött létre Elzász, Champagne-
Ardenne és Lotaringia régiók egyesülésével: 
stratégiai pozíciót tölt be Franciaország 
északkeleti részében, valamint páratlan földrajzi 
és gazdasági sokféleséggel büszkélkedhet.

A Belgiummal, Luxemburggal, Németországgal és Svájccal 
határos Grand Est az egyetlen négy országgal határos 
francia régió, amely erős történelmi, kulturális és gazda-

sági kapcsolatokat ápol ezekkel az országokkal. Az európai kohé-
ziós politika kulcsfontosságú szerepet töltött be a Grand Est 
régió 5,5 millió lakosa és több ezer kis- és középvállalkozása 
(kkv) határokon átívelő kapcsolatainak támogatásában, valamint 
a helyi foglalkoztatás, innováció és üzleti növekedés előmozdí-
tásában különféle ágazatokban.

Elzász úttörő volt az Európai Regionális Fejlesztési Alap alkal-
mazásában: 2003-ban egy kísérleti program részeként ez a régió 
volt az ERFA első franciaországi regionális irányító hatósága. 

Philippe Richert, a Grand Est régió vezetője (lásd alább az inter-
jút) kiemeli, hogy 2014 óta az elzászi kísérleti projekt sikere 
ahhoz vezetett, hogy több regionális közigazgatási szerv kapott 
megbízatást a kohéziós politikai programok végrehajtásának 
kezelésére, amely szerinte létfontosságú a gazdasági és foglal-
koztatási fejlesztés támogatása érdekében Európa-szerte. 

A regionális irányító hatóság székhelye Strasbourg, amely egy-
úttal Grand Est régió fővárosa és az Európai Parlament székhe-

lye is. A regionális irányító hatóság innen felügyeli a régió kohé-
ziós politikai finanszírozását. A hatóság feladata a 773 millió 
eurós, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai 
Szociális Alap (ESZA) 2014–2020-as időszakra vonatkozó költ-
ségvetésének kezelése, amelyet további nemzeti és regionális 
társfinanszírozás egészít ki. 

Finanszírozási támogatás

Az irányító hatóság feladata az Elzászban, Champagne-Arden-
ne-ben és Lotaringiában korábban elindított projektek támoga-
tásának folytatása, valamint az új, nagyobb Grand Est régió 
folyamatos fejlődését célzó, új kezdeményezések felügyelete. 
Franciaország közelmúltbeli területi reformja 27-ről 18-ra csök-
kentette az országban levő régiók számát.

Elzász, Champagne-Ardenne és Lotaringia egyesülése nagyon 
különböző társadalmi és gazdasági profilú területek kombiná-
lását jelenti, amely előnyöket és kihívásokat is jelent a regionális 
fejlesztési célok elérésében. Míg Elzász és Champagne-Ardenne 
az EU fejlettebb régiói közé tartoztak, és a 2007–2013-as idő-
szakban 75 millió és 185 millió eurós ERFA-támogatásban része-
sültek, Lotaringia átmeneti régiónak minősült, és 329 millió euró 
ERFA-támogatást kapott.

A Grand Est régió területei továbbra is jelentős uniós finanszí-
rozásban részesülnek az elkövetkezendő években, figyelembe 
véve nemcsak a megnövekedett régió eltérő társadalmi és gaz-
dasági kinézetét és a folyamatban lévő ipari átalakulást, hanem 
különösen nemzetközi nyitottságát és stratégiai elhelyezkedését 
az áruk, szolgáltatások és a szakértelem határokon átívelő cse-
réje tekintetében. 

Ezért a Grand Est régióban a kulcsfontosságú ERFA- és ESZA- 
finanszírozás prioritásai közé tartozik az exportőrök, különösen 
a kkv-k támogatása, amelyek a régió 330 000 vállalkozásának 
több mint 90 %-át teszik ki; az oktatás, a kutatás és az inno-
váció támogatása az intelligens szakosodási stratégiákon 
keresztül a versenyképesség megerősítése érdekében; valamint 
a karbonszegény gazdaságra történő áttérés az energiahaté-
konyság javítása és a régió gazdag biológiai sokféleségének 
védelme érdekében.

	 	Philippe Richert, Grand Est Regionális Tanácsának elnöke köszönti Creţu 
biztost egy közelmúltban tett látogatása során Strasbourgban
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A régió a gépjárműipara, kohászata, autóipara, gyógyszer- és 
vegyipari cégei, valamint jelentős agráripari ágazata révén Fran-
ciaország második legnagyobb exportáló régiója Île-de-France 
után, és az első az egy főre jutó exportmennyiség tekintetében. 

Az új régió 57 800 négyzetkilométeres, amelynek 80 %-a mező-
gazdasági vagy erdészeti terület – ezzel a régió a mezőgazda-
sági termelés vezetőjévé nőtte ki magát olyan világszerte ismert 
termékekkel, mint például a champagne-i pezsgők. A régió 
a szél- és vízenergia mellett a biomasszából és a bioüzemanyag-
ból származó megújuló energia egyre jelentősebb szállítója.

A viszonylag fiatal népesség, a jó hírnevű oktatási intézmények, 
mint például a Strasbourgi és a Reimsi egyetemek, valamint 
a növekvő kutatási és innovációs szektor még inkább hozzájá-
rulnak a Grand Est régió sokszínűségéhez, dinamizmusához és 
potenciáljához. 

Az ERFA által támogatott kezdeményezések, mint például a lota-
ringiai FILODIM molekuláris kutatási projekt és az elzászi európai 
aszeptikus és steril környezet képzési központ (lásd a kiemelt 
részt) elősegítik a régió elmozdulását az innovációközpontú gaz-
daság felé, a kulcsfontosságú tudományos és technológiai terü-
leteken már meglévő vezető szerepre építve. 

Egyéb uniós finanszírozású projektek – mint például a Saint-Di-
zier városban (Champagne-Ardenne) levő üzleti inkubátor bőví-
tése – támogatják a vállalkozókat és az újonnan induló vállal-
kozások fejlesztését, új gazdasági lehetőségeket nyújtva a helyi 
vállalkozásoknak, valamint növelve a régió vonzerejét a külföldi 
befektetők szemében. 

Interreg: határokon átívelő együttműködés 

Stratégiai elhelyezkedését tükrözi az is, hogy a régió más orszá-
gokkal és Svájccal folytatott kereskedelme magasabb, mint 
bármely más francia szárazföldi régióban, a helyi vállalkozások-
ban pedig mintegy 159 000, a szomszédos országokból érkező 
határmenti ingázó dolgozik. 2014-ben Grand Est régió exportja 
a teljes francia export 13,6 %-át tette ki, amelyből az uniós 
partnerek a teljes kereskedelem 75 %-át tették ki. 

EASE STRASBOURG:  
ALÁMERÜLÉS A KÉPZÉS 
VILÁGÁBA 
A Strasbourgi Egyetem európai aszeptikus és steril 
környezet (EASE) képzési központjának 2017-es 
indulása új oktatási és képzési lehetőségeket biz-
tosít a diákoknak, valamint támogatja a Grand Est 
régió egészségügyi, vegyipari és agrár-élelmiszer-
ipari ágazatait.

Az ERFA és a franciaországi nemzeti Programme 
d’Investissements d'Avenir (Beruházás a jövőbe 
program) támogatását élvező EASE-központ 
a gyártók által és a gyártók számára kifejlesztett, 
teljes képzést nyújtó intézményként működő 
tényleges gyár. A hallgatók valós munkakörülmé-
nyek között konkrét készségeket – például jó 
gyártási gyakorlatokat – sajátítanak el, valamint 
mélyreható ismereteket szereznek a tisztatéri 
munkával kapcsolatos eljárások, technikák és 
korlátozások terén. A központ elsősorban az 
egészségügyi ágazatok szakképzésének támo-
gatására összpontosít, ezenkívül pedig vegyipari 
és agrár-élelmiszeripari oktatási lehetőségeket 
is nyújt majd. 

A 4500 négyzetmétert kitevő EASE-központ hosz-
szú és rövid távú kurzusokat is kínál különböző 
hallgatók számára, köztük mintegy évente 1000 
főnek az alapképzésben, 2500 főnek a meghosz-
szabbított képzési programokban, 500 főnek 
pedig az átképzési kurzusok keretén belül. A pro-
jekt magában foglalja a munkatapasztalati prog-
ramokban részt vevő hallgatók számára építendő 
kollégiumot is. 

TELJES KÖLTSÉG: 16,3 MILLIÓ EURÓ
UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 3,3 MILLIÓ EURÓ

https://www.unistra.fr/index.php?id=18114

1 határ 4 európai országgal
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A régió az ERFA által támogatott három, határokon átívelő Inter-
reg-programban vesz részt, amely támogatja a regionális és 
helyi hatóságokat abban, hogy megosszák elképzeléseiket és 
tapasztalataikat a közigazgatási gyakorlattal kapcsolatban, 
társadalmi és gazdasági kapcsolatokat építsenek ki, valamint 
hogy javítsák a szakpolitikai stratégiákat az állampolgárok és 
a közösségek számára. 

Az Interreg Rhin Supérieur elnevezésű program 110 millió eurós 
költségvetéssel támogatja a német és svájci régiókkal történő 
határokon átívelő együttműködést, míg a Grande Région prog-
ram összefogja a Grand Est hatóságait a belga Vallónia, Luxem-
burg, valamint a német Saar-vidék és Rajna-vidék-Pfalz ható-
ságaival, 140 millió eurós finanszírozást nyújtva a számukra. 
A Grand Est a France–Wallonie–Vlaanderen Interreg partnerségi 
együttműködésben is részt vesz, amely 170 millió eurós költ-
ségvetéssel támogatja az együttműködést öt francia és belga 
régió között. 

FILODIM: EGÉSZSÉGES 

KILÁTÁSOK 
A CSÚCSTECHNOLÓGIÁBAN  
A nancyi regionális és egyetemi kórházban a tudomá-
nyos világ és az ipar képviselői közösen dolgoztak az 
uniós finanszírozású FILODIM-projekten, amelynek 
keretén belül a rák felismerését elősegítő új radioaktív 
nyomjelzők (tracer) kifejlesztésén dolgoztak. A kezde-
ményezés a 2007-ben alakult Nancyclotep kutatócso-
port által végzett élvonalbeli munka friss példája: 
a csoport azért jött létre, hogy megvizsgálja a pozitron 
emissziós tomográfia (PET) képalkotó technológia 
innovatív alkalmazásainak lehetőségeit.

A Nancyclotep kutatásai már hoztak jelentős, az európai 
egészségügyben alkalmazott eredményeket, javítva 
több onkológiai, neurológiai, valamint szív- és érrend-
szeri rendellenesség felismerését és diagnosztizálását. 
A FILODIM keretén belül a kutatók új rákészlelési tech-
nológiákat ültettek át a gyakorlatba, preklinikai vizsgá-
latokat végeztek, valamint továbbfejlesztették 
a PET-technológiákat. A projekt az európai egészségügyi 
ágazatban dolgozó PET-szakértők képzését elősegítő 
e-tanulási platform kifejlesztéséhez is hozzájárult. 

Ily módon a FILODIM és a Nancyclotep egyéb kezdemé-
nyezései jelentős szerepet játszottak abban, hogy Nancy 
regionális és egyetemi kórháza a PET-tel kapcsolatos 
kutatások kiválósági központjává vált nemcsak a Grand 
Est régióban, hanem egész Franciaországban, sőt 
Európa-szerte. 

TELJES KÖLTSÉG: 2,3 MILLIÓ EURÓ
UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 556 400 EURÓ

http://nancyclotep.inist.fr/

SAINT-DIZIER: EGY ÜZLETI 
INKUBÁTOR BŐVÍTÉSE  
A Champagne-Ardenne-ben levő Saint-Dizier városa 
2013-ban nyitotta meg az első üzleti inkubátorházát 
egy városrekonstrukcióra kijelölt volt iskolaépületben. 
Az inkubátorház azonnali sikereket hozott, és messze 
túlszárnyalta a helyi közösség hatóságainak elvárásait: 
kihasználtsága több mint 90 %-os volt, és számos 
vállalkozó és diák jól kihasználta az épületet. 

Ennek eredményeképpen az ERFA-támogatásnak 
köszönhetően a Pépinière d'entreprises de Saint-Dizier 
most bővítés alatt áll. Az egész épületet átalakítják az 
üzleti inkubátorház igényeire szabva, több helyet és 
jobb közös logisztikai szolgáltatásokat nyújtva a vál-
lalkozók és az újonnan induló vállalkozások számára, 
valamint jobb hozzáférést biztosítva az intézményi és 
pénzügyi támogatáshoz. 

TELJES KÖLTSÉG: 593 400 EURÓ
UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 219 400 EURÓ

http://www.saint-dizier.fr/vie-economique/accompagne-
ment-et-demarches/espace-createurs-d-entreprises.html
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Lakosság
5 552 388 (2012), amely a teljes lakosság 8,4 %-át teszi ki. 

Munkaerőpiac
2012-ben a lakosság 67,9 %-a volt foglalkoztatott az orszá-
gos 68,5 %-os átlaghoz képest (uniós átlag: 68,3 %); a mun-
kanélküliség 9,4 %-os volt (országos: 10,2 %, uniós: 10,8 %).

Gazdaság
A Grand Est régió Franciaország 18 régiója közül hatodik az 
egy főre jutó GDP szempontjából (2013-ban ez 27 000 euró 
volt), alig valamivel a 28 400 eurós országos átlag alatt, 
meghaladva az EU-28 26 500 eurós átlagát. A fő ágazatok 
a szolgáltatóipar, az ipar, az építőipar és a mezőgazdaság.  

Intelligens szakosodások
Az új régióban növekedik a kutatási és innovációs ágazat, 
amely a következő öt kulcsfontosságú regionális prioritásra 
összpontosít: a természeti erőforrások kezelése, anyagtudo-

mány, egészségügy és gyógyszeripar, biogazdaság, valamint 
jövőbeli gyári innovációk. Bár a kutatás-fejlesztésbe történő 
beruházás a nemzeti átlag alatt volt 2011-ben, a régió kutatói 
440 szabadalmat nyújtottak be az Európai Szabadalmi Hiva-
talnak, amellyel a régió a francia nagyvárosi területek között 
a negyedik helyet foglalta el.

Egyéb kulcsfontosságú ágazatok
A kereskedelem jelentős szerepet játszik Grand Est gazdasá-
gában a régió stratégiai elhelyezkedésének köszönhetően: 
Grand Est határos Belgiummal, Németországgal, Luxemburggal 
és Svájccal. Export szempontjából a második Île-de-France 
után, és 2014-ben a régió exportja a teljes francia export 
13,6 %-át tette ki. Az export mintegy 75 %-a egyéb uniós 
országokba irányul, köztük 30 % Németországba. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
la-region-alsace-champagne-ardenne-lorraine/

BELGIUM LUXEMBURG
Luxembourg-Findel
Luxembourg város

NÉMETORSZÁG

NÉMETORSZÁG

SVÁJC

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

ÎLE-DE-FRANCE

NORD-PAS-DE-CALAIS
PICARDIE

Regionális prefektúra

100 000 + lakosú megyei prefektúrák és városi térségek

Autópálya-hálózat

Közúthálózat

LGV (nagy sebességű vonal) állomás

Vasúti hálózat

LGV

Folyórendszer

Port

Repülőtér (1 000 000 utast meghaladó forgalom)

Repülőtér (1 000 000 utasnál kevesebb forgalom)

Építés alatt levő LGV (kelet-európai LGV, 2. fázis)

Tervezett LGV (LGV/Rhin-Rhône keleti ág, 2. fázis)
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http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/la-region-alsace-champagne-ardenne-lorraine/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/la-region-alsace-champagne-ardenne-lorraine/
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Nagyobb bizalom és rugalmasság 
Brüsszellel

GRAND EST RÉGIÓ  
GAZDASÁGI FEJLESZTÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSE

Philippe Richert, az új Grand 
Est régió vezetője vázolja a kohé-
ziós politika valódi előnyeit, 
különösen ami a vidéki térségek 
és a városi agglomerációk 
közötti digitális szakadék elke-
rülését illeti. A Panorama maga-
zinnak adott interjúban arról 
beszél, hogy nagyobb bizalomra 
és rugalmasságra van szükség az 
Európai Bizottság és a régiók 
irányító hatóságai között.

Hogyan segíti a kohéziós politika 
a Grand Est régiót a gazdasági 
fejlődésben, és melyek a prioritási 
területek? 

A 2014–2020-as időszakban Grand 
Est 770 millió euró támogatást 
kap az elzászi, champagne-

ardenne-i és lotaringiai regionális 
operatív programokon keresztül az 
EU strukturális alapjaiból. Ezenkívül 
420 millió eurót különítettek el az 
Interreg Felső-Rajna, a Grande Région és 
a Belgium–Franciaország (France–
Wallonie–Vlaanderen) határokon átívelő 
programokra. Ez összesen több mint 
1 milliárd euró. Az Európai Szociális Alap 
(ESZA) részesedését hozzáadva , 
a kohéziós politika igen jelentős és 
strukturális erőforrásnak számít a régió 
területi szervezésében és gazdasági 
fejlődésében.

A fenti összegből az ERFA-alapok 61 %-át 
a következő három kiemelt területre irá-
nyítják: 143,8 millió euró kutatásra és 
innovációra, 127,7 millió euró a kkv-k 
közötti versenyképesség támogatására, 
valamint 77,8 millió euró az infrastruk-
túra és a digitális technológia fejleszté-
sére. Az energiarendszer átalakítása 
145,8 millió eurónyi ERFA-támogatásban 
részesül, az ESZA pedig szinte 160 millió 
euróval támogatja a régiót – főként a fia-
talok és az álláskeresők oktatásának és 
képzésének finanszírozásával. 

Például a régió és kilenc megyéjének 
égisze alatt pályáztatási eljárást kezde-
ményeztünk az otthoni üvegszálas 
internetkapcsolat telepítésére a régió-
ban. A projektek értéke több mint 2 mil-
liárd euró. A vidéki térségek gyengébb 
helyzetben vannak, és a széles sávú 
hozzáférés a digitális megosztottság 
elkerülésének egyik módja.

Melyek a különböző alapokat és 
pénzügyi eszközöket integráló új 
megközelítés előnyei és hátrányai? 

A finanszírozási politikák pénzügyi konst-
rukciók alkalmazása révén történő hasz-
nálata a támogató mechanizmusok mel-
lett lehetővé teszi, hogy nagyobb számú 
forrást tudunk elérhetővé tenni. Az Euró-
pai Beruházási Bank (EBB) által támoga-
tott Juncker-terv segítségével a vállalko-
zásokat európai finanszírozás útján 
támogatják, nem pedig az Európai Stra-
tégiai Beruházási Alapból (ESBA) a helyi 
hatóságok révén. Ami az üvegszálas 
kábelek telepítési projektjeit illeti, Elzász 
500 millió eurót kapott, a Grand Est régió 
hét másik megyéje pedig 1,3 millió eurót. 
Ez hozzájárul a munkahelyteremtéshez, 
valamint támogatja egy képzési infra-
struktúra létrehozását, különösen az épí-
tési munkák terén. Ugyanakkor fontos, 
hogy egyensúlyt érjünk el a két finanszí-
rozási forma között, valamint hogy érté-
kelni tudjuk az említett pénzügyi eszközök 
hatékonyságát.
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Az európai alapok egyszerűsítésre 
összpontosító használatával kapcsolatban 
globális problémáról beszélünk. Hogyan 
tudnak ehhez hozzájárulni a régiók?

Európa nagyon részletes követelménye-
ket határozott meg az erőforrások 
 megfelelő elosztásának biztosítása érde-
kében. Ezek az ellenőrzések annyira 
nehézkessé teszik a folyamatot, hogy 
sokan inkább lemondanak róluk ahelyett, 
hogy több száz oldalnyi formanyomtat-
ványt kitöltenének. Fontos eltávolodni 
ettől a gyanakvó megközelítéstől, és 
a bizalomra sokkal erősebben építő meg-
közelítés alkalmazására van szükség. 
Tekintettel a közelgő programozási 
 időszakra, a francia régiók bizonyos sza-
bályozási akadályok felszámolását java-
solják, például az állami támogatás 
kohéziós politikára történő alkalmazásá-
nak megszüntetése és egy egységes 
európai alap létrehozása.

A 2014–2020-as időszakban a régiók 
hozzájárulhatnak ehhez az egyszerűsí-
téshez bizonyos eszközök mozgósításá-
val, például az egyablakos ügyintézés 
létrehozásával a projektvezetők számára 
vagy az egyszerűsített költségelszámo-
lás használatával. 

Az ön véleménye szerint hatékony-e 
a kohéziós politika, és hogyan lehetne 
javítani rajta?

A kohéziós politika segít a gazdasági vál-
ság hatásainak korlátozásában. Vissza-
fogja az állami beruházások csökkentését 
Európában, és fellendíti a munkahelyte-
remtést célzó állami politikákat a beavat-
kozásokat az egyes területek tényleges 
igényeihez igazítva. Összesen 977 projek-
tet és csaknem 160 millió eurót ütemez-
tek be a Grand Est régió számára 2015 

óta; ebből az ERFA 766 projektet finan-
szírozott 86 millió euró értékben.

A szakpolitika hatékonyabbá tétele érde-
kében rendkívül fontos az eltávolodás 
ettől a szétszórt megközelítéstől, és az 
átállás a hosszú távú strukturáló hatást 
kifejtő projektek felé. Szervezettnek kell 
lennünk annak érdekében, hogy biztosít-
hassuk a közpénzek (Interreg, ERFA) 
 stratégiai célú felhasználását. Ez azt 
jelenti, hogy rugalmasabb viszonyt kell 
kialakítanunk Brüsszellel, mivel a nagy 
strukturáló projekteket nem hat hónap 
alatt hozzák létre. Ugyanakkor azonban 
minden programozási időszak első 
néhány évében fennáll a kötelezettség-
vállalás automatikus visszavonásának 
veszélye, ha a támogatás felhasználási 
aránya nem megfelelő. Az eredmények 
felmutatása miatti sürgető szükség 
következtében nem kiemelt fontosságú 
projekteket fogadnak el.

Milyen eredményekre számít a 2014–
2020-as időszak végéig?

Minden stratégiai célhoz megállapítottuk 
a 2023-ra elérni kívánt célkitűzéseket. 
A programozási folyamat során tematikus 
értékeléseket fognak végezni. Az eredmé-
nyeket rendszeresen mérni és értékelni 
fogják, 2018. december 31-re összpon-
tosítva. Ez a félidős felülvizsgálat szükség 
esetén segít alkalmazkodni a programok 
mögött levő stratégiákhoz.

Mi a z Inte r reg  Fra nce  prog ra m , 
ezen  egyedülálló rendszer hozzáadott 
értéke?  Mi a véleménye a klasszikus 
Interreg-programokról?

Nagyobb koherenciára van szükségünk, 
amely túlmegy az adminisztratív határo-
kon. A Vosges régióközi tengely a lotarin-

giai és vosges-i operatív programban 
lefedi a korábbi régiókat (Lotaringia, 
Elzász és Franche-Comté), célkitűzései 
középpontjában pedig a gazdaság, a turiz-
mus, a területrendezés és a környezetvé-
delem javítása áll. Ugyanezt a megköze-
lítést alkalmazzuk a Véhicule du Futur 
klaszterben Strasbourgban, amely 
Elzászra és Franche-Comtéra terjed ki. 

A „klasszikus” Interreg-programok több 
projekt finanszírozásában segítettek, töb-
bek között határokon átívelő területek 
fejlesztésében, a képzés és a foglalkozta-
tás fellendítésében, valamint a kutatás 
és az innováció előmozdításában az 
 Université de la Grande Région és az Eucor 
European Campus keretén belül szerve-
zett projektek révén. Utóbbi a franciaor-
szági Strasbourgi Egyetem és a Felső-El-
zászi Egyetem, a németországi Karlsruhei 
Technológiai Intézet, valamint a svájci 
Freiburgi Egyetem és a Bázeli Egyetem 
közötti együttműködésen alapul, amely-
nek célja egy nagy innovációs és kutatási 
hálózat kiépítése a Rajna mentén. 

Milyen hatással volt a legutóbbi francia 
területi reform az operatív programokra 
és irányításukra, és melyek maradtak 
a régiók irányítása alatt a reform előtti 
formában?

A régiók összevonása nem volt hatással 
az Európai Bizottság által jóváhagyott 
operatív programokra. Közvetlen hatást 
gyakorolt azonban a határokon átnyúló 
kapcsolatokra. A Grand Est régió létreho-
zása arra ösztönözte a szomszédos terü-
leteket, hogy ők is megszerveződjenek. 
Ebben a vonatkozásban a német Saar-vi-
dék, Rajna-vidék-Pfalz és Baden-Würt-
temberg konzultálni fognak egymással, 
mielőtt velünk tárgyalni kezdenének. 
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Interjú Thyssen biztossal

Hogyan tudja Európa kezelni 
a munkanélküliség, különösen 
a fiatalok közötti munkanélküliség 
kihívását?

Szeptemberben Juncker elnök úr 
az Unió helyzetéről szóló, éves 
értékelő beszédében említette, 

hogy a foglalkoztatás a Bizottság 
kiemelt prioritása.

Az Európai Stratégiai Beruházási Alapon 
és a strukturális alapokon kívül – ame-
lyek támogatják a beruházást és ezzel 
a foglalkoztatást – fontos két olyan terü-
letet kiemelni, amely különböző lehető-
ségeket nyújt: az Európai Szociális Alap 
konkrét programjai a fiatalok munkaerő-
piaci bevonása érdekében, valamint az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés. 
A Bizottság elégedett a kezdeményezés-
sel kapcsolatos eddigi eredményekkel: 
összesen 1,4 millió fiatal kapott már 
segítséget, és Franciaország teljes mér-
tékben kihasználta a kezdeményezést, 
eddig 220 000 fiatalnak segítettek 
a támogatásra jogosult régiókban.

A képzés – különösen regionális szin-
ten történő – előmozdításán túl ezek 
az alapok lehetővé tették az álláske-
reső fiatalok támogatásának erősíté-
sét vagy képesítések megszerzését az 
ifjúsági garanciához hasonló magas 
színvonalú kezdeményezések révén. 
Mindazonáltal van még javítanivaló, 
ami a nem foglalkoztatott, oktatásban 
és képzésben nem részesülő fiatalokat 
(NEET-fiatalok) érinti, és akik esetében 
még hiányoznak a finanszírozható új 
kezdeményezések.

A Bizottság azt javasolta, hogy további 
1 milliárd euróval egészíti ki az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezést, amelyet 
a kedvezményezett tagállamok az Euró-
pai Szociális Alap juttatásaiból származó 
egyenértékű összeggel egészítenek ki.

A strukturális alapok kezelése állandó 
probléma a potenciális 
kedvezményezettek számára. Vannak-e 
tervek további egyszerűsítésekre?

Az egyszerűsítés az „eredményalapú 
költségvetés” támogatására irányuló 
kezdeményezésünk sarokköve. 2015-
ben indult a foglalkoztatás és a növe-
kedés támogatása érdekében az európai 
költségvetés lehető leghatékonyabban 
történő felhasználásának céljával.

Franciaország már elkezdte használni az 
egyszerűsített költségelszámolást az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap és az 
Európai Szociális Alap által társfinanszí-
rozott programok végrehajtása során. 

Ezenkívül a Bizottság által elfogadott első 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ebben 
a tekintetben a francia nemzeti ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezésre vonat-
kozott. Ez a jogi aktus lehetővé tette az 
eredményalapú megközelítés támogatá-
sát az ifjúsági garancia kezdeményezés 
végrehajtása tekintetében. Hasonló javas-
latról folynak tárgyalások bizonyos francia 
régiókkal a képzés terén. Ebben az össze-
függésben szeretném felkérni a koordi-
náló hatóságokat, hogy vállaljanak 
nagyobb szerepet a regionális javaslatok 
előkészítésében és koordinálásában.

Végül pedig szeretném hangsúlyozni, 
hogy 2015 júliusában az Európai Bizott-
ság létrehozta az egyszerűsítéssel fog-
lalkozó magas szintű munkacsoportot 
az európai strukturális és beruházási 
alapok (esb-alapok) kedvezményezettjei 
számára. A 12 szakértőből álló csoport 
ajánlásokat fogalmaz meg az Európai 
Bizottságnak az európai strukturális és 
beruházási alapok kedvezményezettjei 
adminisztratív terheinek csökkentése 
tekintetében. A csoport munkásságára 
különösen nagy hatással volt a követ-
kező francia hatóságok részvétele – 
amelyért szeretnék hálás köszönetet 
mondani: a területi egyenlőségért fele-
lős általános bizottság, a foglalkoztatási 
és szakképzési általános küldöttség, 
valamint Franciaország régiói. 

Október 26-án Corina Creţu és Marianne Thyssen biztosok a többéves pénzügyi keret és a 2020 utáni 
kohéziós politika jövőjéről szóló munkacsoportban vettek részt, amelyet a francia régiók egyesülete 
szervezett, elnöke pedig Philippe Richert, az új Grand Est régió vezetője volt. A szemináriumon 
EP-képviselők és regionális képviselők is részt vettek.
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Interjú Creţu biztossal

Ön szerint milyen szerepet játszhatnak az 
újonnan létrejött francia régiók a kohéziós 
politika végrehajtásában?

A 2016. január 1-jén hatályba lépett 
francia területi reform átalakította 
Franciaország területi architektúrá-

ját azzal, hogy 22-ről 13-ra csökkentette 
a régiók számát. Az új régiókat új felelős-
ségekkel is felruházták, és most a régiók 
kizárólagosan felelősek a vállalkozások 
támogatásáért, a képzési és foglalkozta-
tási szakpolitikák végrehajtásáért, vala-
mint a közlekedési jellegű beavatkozáso-
kért – ideértve a regionális vonatokat és 
autóbuszokat, a közutakat, a repülőtereket 
és a kikötőket. A régiók kezelik a középfokú 
oktatást, a közösségi tervezést és a nagy 
infrastruktúrákat is. Ebben az értelemben 
az új régiók a kohéziós politika végrehajtá-
sában kulcsfontosságú partnereink.

Ez lehetővé teszi az egymást kölcsönösen 
erősítő beruházásokat, amellyel hatéko-
nyabban hozzájárulhatunk az európai 
célkitűzésekhez, a fellépéseket a sajátos 
regionális és helyi körülményekhez iga-

zítva. Ezenfelül ez a megközelítés növeli 
a felelősségvállalást nemzeti, regionális 
és helyi szinten, a partnerek hangsúlyos, 
a partnerségi elvvel összhangban történő 
bevonásával. 

Az ERFA-val kapcsolatos egyik fő panasz 
az állami támogatásokra vonatkozó sza-
bályok végrehajtása. Ön szerint lehetsé-
ges-e ugyanazon megközelítést alkalmazni 
az egyszerűsítésre, mint más uniós eszkö-
zökre, amilyen például a Horizont 2020?

A 2014–2020-as keret már az egysze-
rűsítési elemek széles skáláját tartal-
mazza, például az összes esb-alapra 
vonatkozó közös szabályokat, több lehe-
tőség rendelkezésre állását az egysze-
rűsített költségelszámolási módokra, 
valamint az e-kohézió lehetőségét. 
A többéves pénzügyi keret félidős felül-
vizsgálata pedig az egyszerűbb és ered-
ményorientáltabb megközelítésre irá-
ny u ló  joga l ko t á s i  java s l a t ok a t 
tartalmaz. Ezenkívül a kedvezményezet-
tek érdekében létrehozott magas szintű 
munkacsoport, valamint a célravezető 
és hatásos szabályozás programja 
(REFIT-platform) keretén belül számos 
érdekelt felet meghallgattunk.

Megtörténhet azonban, hogy elértük 
a jelenlegi rendszer által nyújtott lehető-
ségek határait. Anélkül, hogy elébe vágnék 
a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos, 
2020 utáni jövőbeni bizottsági javaslatnak, 
elképzelhető, hogy a kohéziós politika 
működési módjának radikálisabb felülvizs-
gálatára lesz szükség. 

Először differenciálásra van szükség: fel 
kell ismernünk, hogy az intézményi és 
igazgatási struktúrák és kapacitások tag-
államonként eltérőek. Ezt pedig a végre-
hajtási rendszernek is tükröznie kell.

Másodszor pedig egységes finanszírozási 
szabályok felé kellene elmozdulnunk 
a megosztott végrehajtás égisze alatt. 
Természetesen némi előrehaladást elér-
tünk az esb-alapokra vonatkozó szabályok 
harmonizációja tekintetében, de még min-
dig vannak bonyodalmakat okozó, finan-
szírozásspecifikus különbségek. Ezért min-
den erőfeszítést meg kell tennünk annak 
érdekében, hogy a következő finanszírozási 
időszakban a megosztott igazgatás kere-
tén belül az összes beruházási alapot 
magában foglaló egységes szabályrend-
szer felé mozduljunk el.

Harmadszor pedig erősebb szinergiákat 
kell kiváltanunk a többi uniós eszközzel – 
különösen a beruházási tervvel – az uniós 
költségvetés áttételes hatásának maxima-
lizálása érdekében.

Ebben az összefüggésben az állami támo-
gatási szabályok az elkövetkezendő évek 
egyik legfontosabb kihívása lesznek. Az 
állami támogatási szabályoknak nem sza-
badna szükségtelen akadályokként meg-
jelenniük az uniós finanszírozáshoz való 
könnyű hozzáférésben. Ez a kérdés azon-
ban részletes vizsgálatot igényel a 2020 
utáni időszakban, valamint szoros együtt-
működésre lesz szükség a problémáért 
felelős szolgálatok között. 
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