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Kettős jövőkép a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó kohéziós politikáról
A határok által elválasztott 
ikervárosok, Valga és Valka 
polgármesterei bemutatták 
jövőképüket és álmaikat az EU 
regionális és várospolitikájára 
vonatkozóan a 2020 utáni 
időszakban.

Valga (Észtország) és Valka (Let-
tország) városai az egyik leg-
szemléletesebb példáját mutatják 

be annak, hogy miként tudja a gyakor-
latba átültetni két szomszédos ország az 
EU alapvető értékeit. Ezek az értékek az 
emberek, a munkavállalók, a tőke és 
a szolgáltatások szabad mozgására 

fókuszálnak, amelyek előmozdítják a fej-
lődést mind Lettországban, mind Észtor-
szágban – ilyen módon a közös projektek 
az élet és a jövő zálogai. 

Ezt az együttműködést erősíti a „Val-
ga-Valka testvérvárosközpont-fejlesztés” 
uniós projekt, ami egyszersmind egy 

figyelemre méltó példa arra is, hogy 
miként gondoskodik az EU a regionális 
fejlesztésről. Megemlítendő az is, hogy 
spanyol, észt, lett és olasz építészek fog-
ják az elképzeléseket életre hívni.

Azt reméljük, hogy a lett és az észt kor-
mányok, valamint az uniós intézmények 
fokozottabb támogatásával lépéseket 
tehetünk abba az irányba, hogy a való-
ságban egy városként funkcionáljunk, 
magasan képzett közös egészségügyi 
szolgáltatásokkal, színvonalasabb 
 oktatási rendszerrel, valamint közös vál-
lalkozásfejlesztési és munkaerőpiaci 
rendszerekkel. 

A jogszabályi eltérések – beleértve az 
adójogi rendelkezéseket is – nem lehet-
nek e fejlesztés akadályai. a testvérvá-
rosoknak speciális jogszabályokra és 
megállapodásokra van szükségük állami 
és európai szinten egyaránt.

Valga-Valka készen áll arra, hogy 
modellként szolgáljon hasonló területek 
és városok részére, mivel rendelkezünk 
a közös fejlesztéshez szükséges tapasz-
talatokkal, jó szándékkal és tervekkel. 
Manapság, amikor az EU jövőjéről foly-
nak a viták a sikertörténetünk kiváló 
példa és eszköz lehet az euroszkeptiku-
sok meggyőzésére, hogy az EU az egyet-
len lehetőségünk a versenyképesség 
biztosítására a világban. 
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