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A Régiók Bizottsága véleménye helyi hatóságok: a fejlesztés tevékeny szereplői

(2009/C 200/05)

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

– örömmel fogadja az Európai Bizottság dokumentumát, amely már a címében is nyíltan elismeri a 
helyi  és regionális önkormányzatoknak (HRÖ) a fejlődő országok érdekében folytatott nemzetközi 
együttműködésben betöltött szerepét; 

– elégedetten nyugtázza, hogy a közlemény tartalmazza a tárgyban készített 2005-ös, 2007-es és 2008-as 
véleményeiben hangsúlyozott elemeket; 

– hangsúlyozza a HRÖ-k egyedi hozzájárulását, továbbá elismeri annak szükségességét, hogy az együtt
működésre irányuló tevékenységeket minden szinten összehangolják, valamint kívánatosnak tartja, 
hogy a fejlődő országok helyi és regionális önkormányzatait teljes mértékben vonják be a fejlesztési és 
együttműködési politikákba, és előrelépést sürget ezen a téren; 

– üdvözli és elfogadja azt a Szerződésekben ráruházott szerepnek teljes mértékben megfelelő javaslatot, 
hogy a fejlesztésről szóló, az önkormányzatokkal folytatandó strukturált párbeszéd szervezése terén 
alkosson kapcsolattartó pontot az uniós intézmények között; 

– vállalja, hogy megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az Európai Bizottsággal közösen 
megszervezze a közleményben javasolt éves konferenciát a decentralizált együttműködés témájában, 
amely „az európai szintű együttműködési rendszerben érintett minden fél részvételével zajlana”, 
továbbá azt javasolja, hogy ezekre a konferenciákra közvetlenül az RB valamelyik plenáris ülése után 
kerüljön sor, és az elsőre, ha lehet, még 2009 vége előtt; 

– azt tervezi, hogy az Európai Bizottsággal együttműködésben „börzét” hozna létre és működtetne a 
decentralizált együttműködés elősegítésére, mégpedig egy internetes portál formájában, amely az éves 
konferenciák egyfajta virtuális folytatása lenne; 

– olyan dokumentumok kidolgozását javasolja, amelyek tekintetbe veszik a helyi  és regionális önkor
mányzatoknak az EU fejlesztési politikájával kapcsolatos információs szükségleteit; 

– emlékeztetni kíván arra, hogy annak ismerete, hogy „ki mit csinál és hol”, elengedhetetlen a redundan
ciák elkerüléséhez, valamint ahhoz, hogy az ebben az irányban folyó munkák támaszkodni tudjanak a 
rendelkezésre álló információkra.
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I.  POLITIKAI AJÁNLÁSOK

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

A.    Általános megjegyzések

1.   örömmel fogadja az Európai Bizottság közleményét, amely 
már a címében is nyíltan elismeri a helyi és regionális önkormány
zatoknak a fejlődő országok érdekében folytatott nemzetközi 
együttműködésben betöltött szerepét;

2.   hasonlóképpen örömmel fogadja az Európai Bizottság 
megközelítési módját, amely ebből a felismerésből kiindulva 
vázolja, majd építi fel fokozatosan az európai fejlesztési politika 
és a helyi  és regionális önkormányzatoknak a decentralizált 
együttműködés során való fellépése közötti kapcsolatot. Az Euró
pai Bizottság végül több módszert javasol, amelyek segítségével a 
fejlesztésben részt vevők a gyakorlatba is átültethetik a helyi  és 
regionális önkormányzatok (HRÖ) szerepének elismerését;

3.   hangsúlyozza, hogy a közlemény megjelenése óta Strasbo
urgban 2008. november 15–17-én lezajlott a harmadik „Európai 
Fejlesztési Napok” című rendezvény. Tekintettel a gazdasági világ
válságra, a rendezvény a fejlesztés helyi dimenzióját választotta 
központi témájául, és alkalmat adott arra, hogy többféleképpen és 
népes közönség előtt kifejeződhessen a helyi és regionális önkor
mányzatok általi fellépés gazdagsága: itt mutatták be és osztották 
ki hivatalosan a helyi kormányzást támogató fejlesztési együttmű
ködésről szóló európai chartát, amelynek szövege alkotja az Euró
pai Bizottság  közleményét kísérő dokumentumot; itt indult 
hivatalosan útjára a helyi és regionális önkormányzatok új fejlesz
tési platformja, amelynek létrehozását a Régiók Bizottsága már 
2005. novemberi véleményében ajánlotta; ezenkívül a decentra
lizált fejlesztési együttműködést és az ikerintézményi programo
kat méltatta az az ünnepség, amelyen a fejlesztésért és 
humanitárius segítségnyújtásért felelős európai biztos, valamint a 
Régiók Bizottsága elnöke is részt vett;

4.   méltányolja, hogy az Európai Bizottság bemutatja, hogy 
pontosan mivel járulnak hozzá a helyi és regionális önkormány
zatok a fejlesztés és a helyi kormányzás folyamatához, méghozzá 
– és ez újdonság! – olyan konkrét példákat véve alapul, amelyek
ből ennek a hozzájárulásnak a sokfélesége és gazdagsága is 
kitűnik;

5.   elégedetten nyugtázza, hogy a közlemény tartalmazza min
dazokat az elemeket, amelyeket ő maga is kiemelt a helyi és regi
onális önkormányzatoknak a fejlesztés érdekében való 
együttműködéséről szóló korábbi, 2005-ös, 2007-es és 2008-as 
véleményeiben;

6.   nem kívánja feleslegesen megismételni a decentralizált 
együttműködésnek mindazokat a szempontjait, amelyeket már 
korábban részletezett. Ezért pusztán csak emlékeztet arra, hogy 
az ilyen együttműködés fő ismérve egyfelől az uniós jogalapok 
tagállamonkénti sokfélesége, valamint az a jelentős hozzáadott 
érték, amelyet a fejlesztési folyamatban képvisel világszerte. Haté
konyságának kulcsa a helyi választott képviselők jelenléte a hely
színen, a lehető legközelebb a kedvezményezett népesség 
igényeihez. A decentralizált együttműködésben részt vevő helyi és 
regionális önkormányzatok olyan tapasztalatmennyiséget hal
moznak fel, amely rendkívül értékes tanácsadói  és szakértői 
képességgel ruházza fel őket ahhoz, hogy eredményesen léphes
senek fel a szegénység elleni küzdelemben és járulhassanak hozzá 
a millenniumi fejlesztési célok megvalósításához

(1)  Az ENSZ főtitkárának 2005-ben, a (2015-re kitűzött) millenniumi fej
lesztési célok elfogadása után öt évvel írt jelentése (A/59/2005) felhívta
rá a figyelmet, hogy még mindig több mint egymilliárd ember
tengődik a nyomorküszöb alatt, napi kevesebb mint egy dollár
jövedelemből. A jelentés teljes szövege itt olvasható:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/79.

 (1);

7.   felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a helyi és regioná
lis önkormányzatok képesek élvonalbeli szerepet betölteni a nem
zetközi együttműködésben a helyi szintű demokratikus 
kormányzás ösztönzése érdekében. Az RB ezért örömmel fogad
ja, hogy az Európai Bizottság közleményét a helyi kormányzást 
támogató fejlesztési együttműködésről szóló, a 3. pontban emlí
tett európai chartában szereplő elvek és beavatkozási irányok is 
kiegészítik. Ez a szöveg szerte a tagállamokban és a fejlődő orszá
gok partnereivel folytatott konzultáció eredménye, és a hangsúlyt 
kifejezetten a helyi szinten aktív különböző résztvevők, illetve az 
összes fellépési szint (helyi, nemzeti, világszintű) közötti szerve
zett együttműködés szükségességére helyezi, ezért az RB azt kéri, 
hogy szélesebb körben terjesszék;

8.   nem győzi hangsúlyozni, hogy az érintett lakosság részvé
telének kedvező demokratikus kormányzás mellett a helyi és regi
onális önkormányzatok közötti együttműködés is – a fellépési 
területek sokféleségének és a bevont állami  és magánszereplők 
diverzitásának köszönhetően – jelentős tényező a helyi fejlesztés
ben. Ennélfogva képes szerveződésre késztetni a termelést, a
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kereskedelmi köröket, valamint a lakosságot és a környezetet tisz
teletben tartó gazdasági tevékenységeket. Ez a dimenzió a hátrá
nyos helyzetű vidéki területek számára azért is különösen 
hasznos, mert segít egyrészt a szegénység elleni küzdelemben, 
másrészt a városokba való tömeges elvándorlás jelenségének, 
illetve az illegális kivándorlás iránti késztetésnek a leküzdésében;

9.   méltányolja, hogy a közlemény kiemeli a helyi és regionális 
önkormányzatok abbéli szerepét, hogy a lakosság a szegénység 
elleni küzdelem és a fejlődés világszintű problematikájának tuda
tára ébredjen. Biztos, hogy a felvilágosítással még nagyobb hatást 
lehet elérni, ha az egy európai helyhatóság és egy vagy több fej
lődő országbeli önkormányzat közötti együttműködési kapcso
latra támaszkodik. Ezek a felvilágosító kampányok világosan 
kifejezik a szervezetek és az önkormányzatok között a fejlesztés 
érdekében létrehozható partneri együttműködések lényegét, mivel 
azok nagyrészt a fejlesztési kérdések iránt lelkes polgárokat tömö
rítő helyi szervezetek közötti versengésen alapulnak. Ezenkívül ha 
sikerül felkelteni a nagyközönség érdeklődését a sürgős fejlesztés 
fontossága iránt, az önkormányzatok jobban elő tudják majd segí
teni a bevándorló származású lakosság beilleszkedését. Ezek a 
szolidaritási és bevonásra irányuló fellépések jelenthetik az alkal
mat a bevándorló lakosságnak arra, hogy újra felfedezzék eredeti 
kultúrájukat és felülkerekedjenek azon az érzésen, hogy elszakad
tak gyökereiktől;

B.    Megjegyzések

10.   hangot kíván adni néhány megjegyzésének, amelyeket 
alapvetőnek tart annak érdekében, hogy jobban meg lehessen 
határozni a helyi és regionális önkormányzatoknak az európai fej
lesztési politikában elfoglalt pozícióját.

11.   megkérdőjelezi a decentralizált együttműködésnek a köz
leményben (a 3. oldalon található keretes szövegben) foglalt meg
határozását. Az Európai Bizottság korábban úgy gondolta, hogy 
a decentralizált együttműködést arról lehet felismerni, hogy szub
nacionális szinten folyik, függetlenül attól, hogy milyen jellegű 
szereplők vehetnek részt nagy számban a megvalósításában. Az 
RB nyomatékosan felhívja rá a figyelmet, hogy a maga részéről 
decentralizált együttműködésnek azt tekinti, ami a szó szoros 
értelmében a helyi  és regionális önkormányzatok bevonásával 
folyik.

12.   arra kéri az Európai Bizottságot, hogy ismerje el, hogy a 
decentralizált együttműködés a természeti környezet védelme és 
fejlesztése szempontjából is alapvető szerepet játszik, és hogy 
helyi szinten nemcsak az éghajlatváltozás veszélyeivel kapcsola
tos, világszerte hallható jelenlegi aggályokra jelent választ, de egy
úttal az érintett lakosság felvilágosítását is elősegíti.

13.   határozottan rámutat, hogy annak megemlítésével, hogy 
a helyi és regionális önkormányzatok pénzügyileg hozzájárulnak 
a hivatalos fejlesztési támogatáshoz (ODA), nem szabad semmissé 
tenni a minőségi hozzájárulásaik jelentőségét. Az ő tevékenysé
güket mindenekelőtt az teszi igazán értékessé, hogy helyi szintű 
fellépéseik olyan partneri együttműködésekre vezethetők vissza, 
amelyeket ők maguk alakítottak ki a saját döntéseik alapján, és 
nem olyan kötelezettségvállalásokat teljesítenek, amelyeket az 
állam írt elő számukra. Emellett meg lehet említeni  az olyan kis 
létszámú, számottevő pénzügyi forrásokkal nem rendelkező 
közösségek példáját, amelyek igen jelentős és érdemi fellépéseket 
visznek véghez.

14.   ismételten kijelenti, hogy a helyi és regionális önkormány
zatok együttműködése a bolygónk gazdag és szegény régiói 
közötti globális szolidaritási stratégia helyi vetületét jelenti. Az 
önkormányzatok ily módon különböző alapokból kiindulva 
képesek klasztereket alkotni. Ezt a koordinációra irányuló erőfe
szítést ismét üdvözölték az Európai Unió Tanácsa által 2008. 
november 10-én az Európai Bizottság közleményéről elfogadott 
következtetések;

15.   elismeri annak szükségességét, hogy a fejlesztési együtt
működésre irányuló tevékenységeket minden szinten összehan
golják, és úgy véli, hogy a támogatások hatékonyságáról szóló 
párizsi nyilatkozat jelentős előrelépést jelent. Ezért azt várja az 
Európai Bizottságtól – amelyet annak a kedvezményezett orszá
gokban működő küldöttségei segítenek –, hogy kezdetben a hasz
nos partnerségek előmozdítására törekedjen, tiszteletben tartva a 
szubszidiaritás elvét és tekintetbe véve az önkormányzatok tevé
kenységeinek specifikus jellegét.

16.   a jobb kormányzás érdekében az együttműködési és fejlesz
tési politikákban és stratégiákban történő szerepvállalás

(1)  A szerepvállalás szerepel első helyen a 2005-ös párizsi nyilatkozatban
szereplő „partnerségi kötelezettségvállalások” között. E kötelezettség
vállalás értelmében a partnerországok valódi irányító szerepet játszanak fej
lesztési politikáikkal és stratégiáikkal kapcsolatban, és összehangolják a
fejlesztésre irányuló tevékenységeket. Lásd a párizsi nyilatkozatot, valamint
az ennek alkalmazásáról szóló egyéb dokumentumokat – szövegük
megtekinthető az OECD weblapján: www.oecd.org.

 (1) a pári
zsi nyilatkozat egyik lényeges eleme. A Régiók Bizottsága 
kiemelten hangsúlyozni kívánja ezt az elvet, és úgy véli, hogy 
a polgárközeliség elvén nyugvó decentralizált együttműködés 
különösen alkalmas eszköz ennek megvalósítására. Ezzel kapcso
latban kívánatosnak tartja, hogy a fejlődő országok helyi és regi
onális önkormányzatait teljes mértékben vonják be a fejlesztési és 
együttműködési politikákba, és előrelépést sürget ezen a téren;

II.  OPERATÍV SZEMPONTOK

17.   a legnagyobb érdeklődéssel fogadja az Európai Bizottság 
azon javaslatait, amelyek azzal foglalkoznak, hogyan lehet a gya
korlatba átültetni a helyi és regionális önkormányzatok fejlesztés
ben játszott szerepének elismerését, és a következő észrevételeket 
kívánja tenni:

Strukturált párbeszéd szervezése

18. rendkívül helyesli az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, 
hogy a helyi és regionális önkormányzatokkal együtt párbeszédet 
szervez a fejlődésről. Ezzel kedvezően reagál az önkormányzatok 
évek óta tett folyamatos erőfeszítéseire, amelyek azt célozzák, 
hogy ne csak szereplőként, hanem teljes rangú tárgyalópartner
ként is kapjanak elismerést „a nemzetközi, bilaterális és multila
terális donorcsoportokban”;

19.   üdvözli  és elfogadja az Európai Bizottság neki  címzett 
javaslatát, hogy alkosson e téren kapcsolattartó pontot az uniós 
intézmények között. Ez a javaslat teljes mértékben megfelel a 
Szerződésekben ráruházott szerepnek, amely szerint a Régiók 
Bizottsága hangot ad az európai helyi  és regionális önkormány
zatok álláspontjának;
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20.   vállalja, hogy megteszi a szükséges lépéseket annak érde
kében, hogy az Európai Bizottsággal közösen megszervezze a 
közleményben javasolt éves konferenciát a decentralizált együtt
működés témájában, és helyesléssel fogadja azt az ötletet, hogy ez
„az európai szintű együttműködési rendszerben érintett minden 
fél részvételével zajlana”. Ez azt jelenti, hogy – bár más résztve
vőket sem kellene kizárni –, az Európai Bizottságot érintett fői
gazgatóságai  és több, a világ különféle régióiban működő 
küldöttsége képviselhetné, amelyek az európai együttműködés 
irányítói az országok szintjén. Az RB-n kívül az európai, valamint 
a fejlődő országok helyi és regionális önkormányzatai is részt ven
nének a konferencián, és egyesületeik is képviselhetnék őket. Az 
általa mozgósítható forrásokon kívül a Régiók Bizottsága pénzü
gyi támogatást kér az Európai Bizottságtól. Annak érdekében, 
hogy az RB tagjai jelentős számban vehessenek részt e konferen
cia vitáiban, kívánatos lenne, ha a konferenciára közvetlenül az 
RB valamelyik plenáris ülése után kerülne sor, ha lehet, még 2009 
vége előtt.

Egy összehangolt megközelítés eszközei

21.   A Régiók Bizottsága üdvözli az Európai Bizottságnak azt a 
javaslatát, hogy „dolgozzanak ki (…) működési iránymutatást”, 
de tudni szeretné, hogy ez az országokban működő küldöttsé
gekre vonatkozna-e–a helyi  és regionális önkormányzatokhoz 
fűződő kapcsolataik hatékonyabbá tétele érdekében –, vagy 
magukra a helyi  és regionális önkormányzatokra. Mindenesetre 
helyesléssel fogad minden olyan dokumentumot, amely érthe
tőbbé tenné a különféle érintettek szerepét, még ha az csak tevé
kenységeik összehangolásának megkönnyítésére szolgál is;

22.   ha ez az „iránymutatás” a helyi és regionális önkormányza
tokra vonatkozik, úgy gondolja, hogy figyelembe kell vennie a 
decentralizált együttműködés sajátosságait és a helyi önkormány
zatok e téren felhalmozott tapasztalatait. Úgy véli ugyanis, hogy 
elsősorban nem „iránymutatást” kell adni, hanem tekintetbe kell 
venni a helyi önkormányzatok információs szükségleteit, és lehetővé 
kell tenni számukra az uniós fejlesztési politika – amelynek 
bonyolultságával gyakran csak szakértők birkóznak meg – célki
tűzéseinek, logikájának és mechanizmusainak – nem beszélve ter
minológiájának – megértését;

23.   ezért olyan dokumentumok kidolgozását javasolja, ame
lyek az Európai Bizottság, valamint a helyi  és regionális önkor
mányzatok közös munkájának gyümölcsei. Fontos, hogy e 
dokumentumokat – megfelelő tartalmuk és érthető nyelvezetük 
miatt – széles körben lehessen használni, és hitelesen közvetítsék 
a strukturált párbeszédet, amelynek megszervezésére a Régiók 
Bizottsága megbízást kapott. Így az önkormányzatok – különö
sen azok, amelyeknek kisebb létszám áll rendelkezésére az egy
üttműködéshez – hatékonyabban be tudnak kapcsolódni  az 
európai fejlesztési dinamikába és a nemzetközi környezetbe;

A decentralizált együttműködés résztvevőinek és tevékenységeinek 
meghatározása

24.   emlékeztetni kíván arra, hogy a decentralizált együttmű
ködési tevékenységek meghatározását már az első, ezzel a tárg
gyal foglalkozó véleményében kiemelt fontosságúnak tartotta. 
Annak ismerete, hogy „ki mit csinál és hol”, elengedhetetlen ahhoz, 

hogy értékelni lehessen, milyen haszonnal jár az együttműködés 
e formája, de ahhoz is, hogy a tagállamok önkormányzatait 
egy-egy téren összefogásra lehessen ösztönözni, vagy a szinergia 
elvének megfelelően az intézkedéseket a kedvezményezett önkor
mányzatok érdekeivel összhangban oszthassák el;

25.   megelégedéssel állapítja meg, hogy az európai bizottsági 
közleményről 2008. november 10-én elfogadott következteté
seiben a Tanács támogatta, hogy az Európai Bizottság megkezdje 
munkáját ebben az irányban, „a rendelkezésre álló információk 
alapján”. Bizonyos adatbáziselemek már valóban léteznek, rész
ben bizonyos tagállamok kezdeményezésére, részben a Barcelo
nában létrehozott megfigyelőközpontnak köszönhetően, 
amelynek tevékenységei között az európai, illetve latin-amerikai 
helyi és regionális önkormányzatok közötti kapcsolatok figyelem
mel kísérése is szerepel;

Az új partnerségek létrehozása

26.   amint azt az imént hangsúlyozta, elengedhetetlen és sür
gős a már létező decentralizált együttműködési kapcsolatok fel
térképezése, ha támogatni akarjuk a fejlődő országokbeli helyi és 
regionális önkormányzatok elvárásainak megfelelő információ
cserét és új partnerségeket, mivel az egyre inkább terjedő decent
ralizációs politikák új feladatok elé állítják ezeket az 
önkormányzatokat. Ezért az RB fel kívánja hívni a figyelmet 
arra, hogy a lehető legkisebbre kell csökkenteni  annak kockáza
tát, hogy a már létező partnerségeket figyelmen kívül hagyva az 
újak létrehozása zavart és töredezettséget okozzon, és ahelyett, 
hogy megerősítené a kormányzást elősegítő összeköttetéseket, 
redundanciákhoz vezessen, holott a cél éppen ennek elkerülése;

27.   azt javasolja, hogy ezek az „új partnerségek” inkább kvali
tatív természetűek legyenek, és nagyra értékeli, hogy támoga
tásra talált egy korábbi véleményében tett javaslata, amely szerint 
módot kell teremteni  az információcsere elősegítésére: a közle
ményben említett, a decentralizált együttműködést segítő „infor
mációs börzét” elsősorban a decentralizált együttműködési 
tevékenységekben világszerte részt vevő helyi és regionális önkor
mányzatokkal való és azok közötti állandó párbeszéd eszköze
ként kell létrehozni. Ezért az RB azt tervezi, hogy az Európai 
Bizottsággal együttműködésben létrehozná és működtetné ezt 
az úgynevezett „börzét”, mégpedig egy internetes portál formájá
ban, amely a decentralizált együttműködésről tartott éves „konfe
renciák” egyfajta virtuális folytatása lenne. Az RB a felesleges 
munka elkerülése érdekében a „börze” létrehozásakor gondosan 
figyelemmel kíséri majd a már létező intézkedéseket;

Az önkormányzatok közt fennálló kapcsolatok erősítése

28.   tisztában van azzal, hogy az európai és a fejlődő országok
beli helyi önkormányzatok közötti kapcsolatok nem mind nevez
hetők a szó szoros értelmében decentralizált együttműködésnek, 
amely segíti a partner önkormányzatot abban, hogy a fejlesztést a 
kormányzás elve szerint szervezze meg;
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29.   egyetért azzal, hogy ha az összes helyi önkormányzat job
ban tisztában van a decentralizált együttműködési lehetőségekkel, 
a „baráti” kapcsolatokból jelentősebb tartalommal bíró tevékeny
ségek is kialakulhatnak. Az RB úgy véli, hogy a különböző szintű 
önkormányzatokat képviselő európai intézményként központi 
szerepet játszhat és közreműködhet abban, hogy a helyi  és regi
onális önkormányzatokat valódi decentralizált együttműködési 
fellépések révén – amelyek a helyi  és regionális partnerönkor
mányzatok igényeinek függvényében néha rövid ideig tartó tech
nikai eszmecserékben is megnyilvánulhatnak – jobban bevonják 
a fejlesztés gyakorlati megvalósításába;

30.   amint azt már a decentralizált együttműködésről szóló első 
véleményében is hangsúlyozta, kulcsfontosságúnak tartja a 
partnerországokbeli helyi és regionális önkormányzatok képvise
leti szerveinek vagy nemzeti szövetségeinek szerepét. Ezek nem
csak kapcsolatokat építenek és elősegítik az információcserét a 
hasonló problémákkal küzdő helyi választott képviselők között, 
hanem ők azok, akik párbeszédet kezdeményezhetnek a központi 
kormányzatokkal annak érdekében, hogy a stratégiai prioritások 
meghatározása során megfelelően figyelembe vegyék a nemzeti 
szint alatti fejlesztési szinteket;

31.   ezért azt ajánlja, hogy támogassák ezek nagyobb szerephez 
jutását és szerveződését, többek között regionális csoportosulá
sok alakításának ösztönzése révén, és aktív fellépésre sürget e cél 
érdekében, akár az európai önkormányzatok, akár az Unió 
részéről;

Kiegészítő megjegyzés:

32. nyomatékosan ajánlja, hogy a világ bármely részéről legyen 
is szó és bármely európai együttműködési eszközt mozgósítsanak 
is, tartsák szem előtt a szövegben és az uniós támogatási progra
mokban lefektetett elvek közti összhangot. Például:

–  vizsgálják meg a költségvetési támogatási mechanizmusok – a jövő
ben túlnyomórészt ezek lesznek az uniós és tagállami hozzájá
rulások közvetítő csatornái –, a központi kormányzatok által a 

helyi önkormányzatoknak visszautalt dotációk és a számos 
támogatott országban elfogadott decentralizációs jogszabályok 
által az önkormányzatok kezébe adott jogkörök közötti 
kapcsolatokat, 

–  a kormányzási charta többféleképpen is megerősíti – és ezt töb
bek között a Világbank és az OECD által végzett tanulmányok 
is igazolták –, hogy a kedvező hatású decentralizáció alapja a 
különféle kormányzati szintek közötti megfelelő interakció, ez 
pedig életképes és hatékony központi kormányzatot feltételez. 
Ezért az RB azt szeretné, hogy a Nem állami szereplők és helyi 
hatóságok a fejlesztésben elnevezésű tematikus program 2009-
ben esedékes félidős felülvizsgálata során vizsgálják meg, 
helyes-e támogatni a helyi önkormányzatokat azokban az 
országokban, amelyekben a program megfogalmazása szerint
„kedvezőtlenek a feltételek”, 

–  a rendelkezésre álló pénzügyi források tekintetében a temati
kus program csak a jéghegy csúcsát jelenti. Az RB azt szeretné, 
ha mind az európai, mind pedig a fejlődő országokbeli érintett 
szereplőket pontosan tájékoztatnák arról, hogy a helyi önkor
mányzatok ténylegesen hogyan működnek közre az együttmű
ködési megállapodások végrehajtásában azért, hogy szükség 
esetén javítani is tudjanak ezen. Ezzel együtt a bevált gyakorla
tok ismerete és terjesztése is teljes mértékben üdvözlendő 
volna,

33.   úgy véli, hogy az Európai Bizottság dokumentuma összes
ségében véve nagy előrelépést jelent, és külön említést érdemel a 
helyi és regionális önkormányzatok által folytatott decentralizált 
együttműködés iránti pozitív hozzáállás; meggyőződése, hogy 
az érintett szereplők között mindenképpen állandó konstruktív 
párbeszédet kell fenntartani annak érdekében, hogy megfelelően 
lehessen támogatni  az európai  és kedvezményezett országokbeli 
helyi önkormányzatok által az együttműködési és fejlesztési folya
mat iránt tanúsított elkötelezettséget. Ezzel kapcsolatban az RB 
örömmel vállalja és kész arra, hogy maradéktalanul betöltse az 
európai helyi és regionális önkormányzatokat tömörítő és képvi
selő európai intézményként rá háruló szerepet.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 22-én.

a Régiók Bizottsága elnöke
Luc VAN DEN BRANDE


