
A „tettre készek 
szövetségének” 
létrehozása
Karl-Heinz Lambertz, az Európai 
Határmenti Régiók Szövetségének elnöke 
és a Régiók Bizottságának (RB) új elnöke 
hangsúlyozta a határokon átnyúló 
együttműködések fontosságát 
a gazdasági fejlődés és a kohézió 
előmozdítása érdekében. 

Mi az európai kohéziós politika által 
az uniós határmenti régiók részére 
nyújtott hozzáadott érték?

Az Európai Uniót sok belső határ osztja 
fel, ahol a kompetenciákban, struktúrák-
ban, szociális és adóügyi jogszabályokban 
fennálló eltérések gyakran nehézségeket 
okoznak. a határmenti és határon átnyúló 
régiók számára további terheket okoznak 
a földrajzi akadályok, mint például 
a folyók vagy hegyvonulatok mentén futó 
határok. a határokat gyakran áthatolha-
tatlan akadályokként tekintik, amelyek 
leküzdéséhez túl sok erőfeszítés és idő 
szükséges. Mindazonáltal a sikeres hatá-
rokon átnyúló együttműködések jelzik, 
hogy az ellentétek a gazdasági növekedés 
és a kölcsönös megértés forrásai is lehet-
nek. a fenntartható és hatékony európai 
integrációhoz ezért szoros határokon 
átnyúló együttműködésen keresztüli 
együttműködés szükséges. Ha nincs kohé-
zió az európai határok mentén, akkor 
nehéz lesz elérni a területi kohézió Szer-
ződés által meghatározott célját az egész 
EU-ra vonatkozóan. 

A kohéziós politika támogatása nélkül 
a határmenti régiók nem fejlesztenék 
a potenciáljukat a helyi és regionális pri-
oritások különbözősége miatt. Gyakran 
maradnak el az olyan beruházások „kri-
tikus tömege” kiaknázásában rejlő lehe-
tőségek, amelyeknek csak akkor lenne 
értelme, ha határokon átnyúló projektek-
ként valósítanák meg – például kórházak, 
a határon átnyúló szolgáltatások, hulla-
dékgazdálkodási létesítmények, gazda-
sági együttműködés stb. a kihívás az, 
hogy a határok számára új funkciót hoz-
zunk létre, tegyük őket a tárgyalások 
terepévé. Ez mutatja azt a valódi hozzá-
adott értéket, amelyet a kohéziós politika 
nyújthat Európa határmenti régióiban.

Össze tudná foglalni, hogy mik az 
eddigi legfontosabb eredmények és 
tennivalók?

A kohéziós politika azáltal segíti a határ-
menti régiókat potenciáljuk fejlesztésében, 
hogy leküzdi a prioritásbeli különbségeket 
a határok két oldalán. a határokon átnyúló 
együttműködés pozitív hatással van 

Európa határmenti régióira, különösen 
a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás 
terén, mindig a nemzeti intézkedések mel-
lett jelenik meg és jelentős mértékben 
hozzájárul a jelenlegi és a jövőbeni európai 
stratégiák végrehajtásához. 

Ez messze túlmutat a tapasztalatcserén 
és koordináción, és gyakorlati együttmű-
ködéshez vezet már bizonyított eredmé-
nyekkel az infrastruktúra fejlesztését, 
a gazdasági együttműködést, az innová-
ciót és a kutatást, a munkaerőpiacot, az 
idegenforgalmat és még sok egyéb terü-
letet illetően. 

A kohéziós politika nem csupán egy gaz-
daságfejlesztési és a regionális különb-
ségek csökkentését szolgáló eszköz, de 
az EU hozzáadott értékét is demonstrálja 
szerte az EU-ban, valamennyi régióban 
és városban. Továbbá egyedülálló pél-
dája az európai szolidaritásnak és egy-
ségnek, ami egy erősebb és ellenállóbb 
Európai Uniót eredményez, a Római Nyi-
latkozatban meghatározott közös 
célunknak megfelelően. 
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Mik a határmenti régiók főbb prioritásai 
az EU pénzügyeinek jövőjét illetően?

A határmenti térségek érdeke – mint 
ahogy minden más régióé az EU-ban 
– egy olyan uniós költségvetés, amely 
valódi változást eredményez minden 
polgár számára. Az európai szinten 
centralizált EU-finanszírozású prog-
ramok számának növelése helyett 
a határmenti régiók inkább azt prefe-
rálnák, hogy határokon átnyúló fej-
lesztési stratégiákat támogató és 
regionális igényekre alapozott EU-s 
alapok álljanak rendelkezésre. Ezt 
nevezzük „helyalapú” megközelítés-
nek, amely alapvető eleme a kohéziós 
politikának. 

Ezért fontos, hogy a 2020 utáni európai 
területi együttműködésre tervezett pénz-
ügyi támogatás növekedjen és jelentősen 
meghaladja a jelenlegi, az európai struk-
turális és beruházási alap 3 %-ának 
megfelelő elkülönített összeget. 

Arról is gondoskodnunk kell, hogy az 
alapok irányítására szolgáló módszere-
ink észszerűbbek és egyszerűbbek 
legyenek, az Európai Bizottság által 
vezetett „Költségvetés az eredmények 
érdekében” kezdeményezés szándékai-
nak megfelelően.

Mint a Régiók Bizottsága (RB) 
következő, július 12-én hivatalba lépő 
elnökének, mik a nézetei a szakpolitika 
és az esb-alapok 2020 utáni jövőjéről?

Májusi plenáris ülésünkön a Régiók 
Bizottsága – az EU szervei közül elsőként 
– elfogadta a kohéziós politika jövőjére 
vonatkozó formális állásfoglalását, 
amely az európai városokkal és régiók-
kal, az Európai Bizottsággal, az Európai 

Parlamenttel, valamint sok tagállammal 
és számtalan más érdekelt féllel folyta-
tott intenzív tárgyalásokon alapul.

Jövőbeli elnökként abban látom a szere-
pemet, hogy ösztönözzem a Régiók Bizott-
sága jövőjére vonatkozó közös ötleteket, 
az EU jövőjéről folytatott vita kontextusá-
ban és az Egyesült Királyságnak az Unióból 
való kilépésének figyelembe vételével.

Az egyetlen célja mindenkinek, aki az 
EU-val együtt vagy az EU érdekében dol-
gozik, a polgárok életének jobbá tétele 
és számukra előnyök elérése. Mélységes 
meggyőződésem, hogy csak akkor tudjuk 
kezelni a növekvő populizmust és a biza-
lom hiányát, amelyet az EU sok polgára 
érez, ha demonstrálni tudjuk, hogy az EU 
valóban előnyöket hoz az életükben és 
közösségeik számára. Pontosan ez 
a kohéziós politika célja, és éppen ezért 

van rá a jövőben 
nagyobb szükségünk, 
mint valaha.

Megkíséreljük létre-
h o z n i  a  „ t e t t r e 
készek szövetségét”, 
ame l ynek  t ag j a i 
készen állnak küz-
deni egy megújított 
kohéz iós  pol i t ika 
érdekében, amely-

nek drasztikusan egyszerűbbnek kell 
lennie, valamint a városok és a régiók-
kal való szorosabb együttműködésen 
kell alapulnia. Ez azt is jelenti, hogy 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni az 
uniós szakpolitikák területi hatásainak 
értékelésére annak érdekében, hogy 
azok mindegyike támogassa a gazda-
sági, társadalmi és területi kohézió 
Szerződésben rögzített céljait.  
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 a határokat gyakran áthatolhatatlan 
akadályokként tekintik, amelyek leküzdéséhez túl 

sok erőfeszítés és idő szükséges. Mindazonáltal 
a sikeres határokon átnyúló együttműködések jelzik, 

hogy az ellentétek a gazdasági növekedés és 
a kölcsönös megértés forrásai is lehetnek.
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