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Az Európai Unió jelenlegi integrációs és bővítési 
folyamatai akadályok tömkelegével néznek 
szembe. Emiatt a valenciai néphez és közösséghez 
hasonló emberek és közösségek közötti kapcsolat 
szükséges alkotóeleme az európai összetartozás 
érzése, hiszen ezek a közösségek olyan elvekben és 
értékekben osztoznak, amelyek csak egy bonyolult 
út során válhattak életük részévé, és amelyek a 
napjaink számtalan kihívása miatt erősen 
megrendült európai alapokon nyugszanak.  

Az általános értelemben vett európai szféra valamennyi 
szereplőjéhez hasonlóan nekünk is mindent meg kell 
tennünk az összes rendelkezésünkre álló eszközzel 

annak érdekében, hogy az egyenlőség, a szabadság és a szo-
lidaritás továbbra is az európai építkezés központi tengelyei 
maradjanak. 

Ebben az összefüggésben mi, a regionális hatóságok úgy lát-
juk, hogy kivételes lehetőség áll előttünk: az EU kohéziós poli-
tikája segítségével az Európai Bizottság által meghatározott 
kritériumok mentén lehet beruházásokat eszközölni, ám ez 
azért biztosít némi mozgásteret. Az eszközt érő gyakori kriti-
káknak – azaz a rugalmasság és átláthatóság hiányának, 
valamint a folyamatok összetettségének – a figyelembevéte-
lével együtt a kohéziós politika az EU alapvető eszköze az 
állami beruházások terén. Az eszköz célja a régiók harmonikus 
fejlődéséhez való hozzájárulás, és egy közös út biztosítása a 
társadalmi, gazdasági és környezeti konvergencia felé – az 
Európa 2020 stratégia prioritásaival összhangban. 

Ilyen a valenciai régió helyzete is, amely egy nyitott terület, 
hangsúlyos európai és nemzetközi karakterrel. Valenciában 
nemrégiben tartották meg a második „Grow Your Region” 
(Növeld a régiódat) európai konferenciát, amely 1988 óta a 
kohéziós politika kedvezményezettje. Ez az az év, amikor a 
regionális kormány megtette az első lépéseket ezen erőforrá-
sok kezelése felé, a finanszírozás pedig a következő évben lett 
jelentős. 

1989 és 2006 között a régió a strukturális alapok kedvezmé-
nyezettje volt a célrégió 1. kategóriájában (jelenleg „konver-
gencia”), amely három tervezési időszakon át folytatódott. A 
2007–2013-as időszakban a régió a versenyképesség és fog-
lalkoztatás régiócsoport tagjává vált, de különleges átmeneti, 
úgynevezett „fokozatosan bekerülő” (phasing-in) státuszt élve-
zett az 1. számú célkitűzésből való kilépése következtében. 

 Valencia városa, Spanyolország.

A kohéziós politika és Valencia régió 
– az európai építkezés 
elengedhetetlen eszköze
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Csökkentett erőforrások

A „fokozatosan bekerülő” régió státuszba történő átlépés a 
kiutalt pénzügyi erőforrások jelentős csökkentésével járt, amely 
az európai régiók jóléti rangsorában betöltött jobb helyzete 
miatt következett be. Ez a lépés alapvető módszertani okokból 
ellentétes azzal a pénzügyi hátrányos megkülönböztetéssel, 
amelytől a Valencia régió szenved, és amelyet a spanyol kor-
mány által közzétett valamennyi tudományos jelentés is elis-
mer, mint például legutóbb az Autonóm Finanszírozási 
Rendszer Reformjáért felelős Szakértői Bizottság, vagy a Költ-
ségvetési Felelősségért Felelős Független Hatósághoz hasonló 
szervek által közzétett jelentések. 

Mindezek alátámasztják területünk szokatlan helyzetét, nem-
csak spanyol, hanem európai uniós szinten is, mivel ez egy 
olyan közösség, amelynek alacsonyabb az egy főre jutó átlag-
jövedelme, és amely ennek ellenére a rendszer nettó befizetője. 
Valencia régió pedig pontosan a finanszírozási és beruházási 
rendszer által biztosított erőforrások hiánya miatt szenved 
olyan körülményektől, amely veszélyezteti a konvergenciát és 
a többi területtel egyenlő feltételek mentén történő jövőbeli 
fejlesztéseket. 

Egy válsághelyzet kombinációja az autonóm alulfinanszíro-
zottsággal és a „fokozatosan bekerülő” régió státuszba történő 
áttéréssel azt jelenti, hogy most mindennél lényegesebb az 
Európából származó erőforrások megőrzése és lehetőség sze-
rinti javítása, az alapvető közszolgáltatások megóvása, vala-
mint a fejlődésükhöz szükséges infrastruktúra biztosítása. 

Visszatérve a kohéziós politikára: a jelenlegi, 2014–2020-as 
finanszírozási időszakban Valencia régió továbbra is részesül 
európai finanszírozásban különböző operatív programok révén 
regionális (Európai Szociális Alap – ESZA és az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap – ERFA) és multiregionális (ifjúsági fog-
lalkoztatás, fenntartható fejlődés, intelligens növekedés és a 
kkv-kezdeményezés) szinten egyaránt. Ez összesen több mint 
975 millió EUR-t jelent, ami nem foglalja magában a fennma-
radó jelenlegi strukturális alapokat és az európai beruházáso-
kat – FEIE (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap) –, amelyek nem képezik 
a regionális politika és az európai kohézió részét. 

Egy erősebb Európa építése

Általánosságban elmondható, hogy a regionális kormány szá-
mos társfinanszírozású intézkedést hajt végre az ESZA és az 
ERFA segítségével. Idetartoznak többek között a fiatalok tobor-
zásához nyújtott támogatások, az Eurodyssey program, a fog-
lalkoztathatóságnak, a foglalkoztatás minőségének és a 
munkavállalói mobilitásnak a javítását célzó projektek, Valencia 
kulturális örökségének megőrzése, támogatás a kutatás-fej-
lesztés és innováció terén az egészségügyi, a vállalkozói és a 
kkv-k innovációját ösztönző ágazatokban, a fenntartható és 
integrált városfejlesztési stratégiák vagy fenntartható város-
fejlesztési tervek finanszírozása, az energiahatékonysági pro-
jektek működtetése a középületekben, valamint az ökoparkok 
számítógépesítése. 

Az Európa jövőjéről szóló jelenlegi vitában a pénzügyi válság-
ból származó gazdasági és társadalmi nehézségek összefüg-
gésében fontos, hogy ne feledjük el, hogy az EU kohéziós 
politikája nemcsak az állami beruházások egyik fő eszköze 
regionális szinten, hanem az európai építkezés egyik nélkülöz-
hetetlen alapja is. Ezért továbbra is a hosszú távú gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió erősítő fő elemeként kell működ-
nie, és létfontosságú szerepet kell betöltenie azon régiókban, 
amelyek a Valencia régióhoz hasonlóan kétszeres erőfor-
rás-veszteséget szenvedtek el. Az európai régiók előnye, hogy 
képesek könnyen kombinálni a működőképességet és a pol-
gárokkal való szorosabb kapcsolatot, ezért van szükség a 
szubszidiaritás és a regionalizmus alapelveinek megőrzésére, 
valamint a kontinens jövőjéről szóló párbeszéd és vita ösztön-
zésére az állampolgárokkal.  

Vincent Soler I Marco, a regionális pénzügyekért  
és a gazdasági modellért felelős miniszter, Valencia autonóm 

kormánya 

  A cipőipar termelési folyamatainak robotizálása lehetővé teszi az 
energiaforrások, az anyagok és a termeléstervezés piaci igényeknek 
jobban megfelelő kezelését és felhasználását. 


