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Visszatekintés 1988-ra
A Z  E U R Ó P A I  B I Z O T T S Á G  T I S Z T S É G V I S E L Ő I N E K  N Y I L V Á N O S  V I T Á J A

Dirk Ahner: Köszöntök mindenki ezen a ren-
dezvényen, amelynek célja a visszatekintés an-
nak érdekében, hogy megtudjuk mi és hogyan 
történt abban a híres és talán egyedi „Delors 
pillanatban” 1988-ban, amikor megszületett a 
kohéziós politika, és elhozta ezt a radikális vál-
tozást a különféle projektek kezelése helyett a 
stratégiailag sokkal megalapozottabb megkö-
zelítéssel, amely a regionális szereplőkre össz-
pontosított. Szeretném önökkel együtt áttekin-
teni a politika azóta bekövetkezett fejlődését, és 
végül beszélgetni a 2013 utáni kilátásokról. Ez 
utóbbi tekintetben jelenleg szakértői vélemé-
nyeket és tanácsokat gyűjtünk akadémikusoktól 
és gyakorló szakemberektől a politika célszerű-
ségéről, a régiók előtt álló jövőbeli kihívásokról 
és az egyszerűsítés, valamint a jobb szabályozás 
lehetőségeiről. Danuta Hübner biztos 2009 ta-
vaszán jelentésben fogja bemutatni önöknek 
ezeknek a visszajelzéseknek az eredményeit. 

Jean-Charles Leygues: Három kérdést szeret-
nénk megbeszélni. Elsőként: vajon végül ez a 
politika sikeres volt a bürokratikus terhek miatt 
hangoztatott kétségek ellenére is? Másodszor: 
mi volt az eredeti fejlődési modell a kohéziós 
politika tervezete mögött? Harmadszor: vál-
tozott-e ez a modell a négy törvényhozási és 
költségvetési időszak alatt és az EU folyamatos 
bővítése során 1988 óta, és ha igen, hogyan?

Tassos Bougas: Véleményem szerint eredeti-
leg két gondolatkör volt jelen a Bizottságban: 
az „integráció-hívők”, akik az integrált mediter-
rán programokban (IMP) rögzített megközelí-
tést követték és akik a tagállamok és a régiók 
mellett a Bizottság erős szerepe mellett érvel-
tek, és a másik csoport, amely sokkal mérsé-
keltebb szerepet szánt a Bizottságnak azáltal, 
hogy a tagállamokat szerette volna a politikai 
fő meghatározójának szerepében látni. Ez az-
óta is így van, és bizonyos mértékben ez hatá-
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rozza meg a politika inkább kísérletező jellegű 
és „közösségi-központú” eszközei közötti kü-
lönbséget, lásd a közpolitikák koncepciójának 
és végrehajtásának innovatív módszerét, az 
újító tevékenységeket, közösségi kezdemé-
nyezéseket és hálózatokat, valamint az ezektől 
különböző, a tagállamok és a régiók nevében 
központilag irányított operatív programokat.

Philip Lowe: Emlékszem, hogy 1979 és 1981 
között a Bizottság azon munkacsoportjának 
tagja voltam Jean Jaeger vezetése alatt, amely 
azon a kérdésen dolgozott, hogyan lehet haté-
konyabbá tenni a strukturális eszközöket, fi gye-
lembe véve a Közösség költségvetése által meg-
szabott korlátokat. Abban az időben a csoport 
nem gondolkodott túl sokat a kohéziós politika 
olyan jelentős elveiről, mint pl. a szolidaritás, 
sokkal inkább arról, hogyan lehet a Közössé-
gi fellépések hatékonyságát és hatásosságát 
fejleszteni az „integrált megközelítés” segítsé-
gével, ami a különböző strukturális eszközöket 
(ERFA, ESZA, EBB-kölcsönök, stb.) a regionális 
és nemzeti célkitűzések szolgálatába állítja, és 
lehetővé teszi a Görögországhoz hasonló orszá-
gok számára, hogy globális előnyhöz jussanak 
azon beruházások volumenéből, amelyeknek 
jelentős makroökonómiai hatása és ennek 
megfelelően kézzel fogható hatása lehet a nö-
vekedésre. A „hatékonysággal és hatásosság-
gal” kapcsolatos lelkesedésben több tagállam 
pénzügyminisztere osztozott abban az időben. 
A munkacsoport által készített bizottsági jelen-
tést az 1984-es ECOFIN Tanácsülésen mutatták 
be, amikor Graham és én Gaston Thorn elnök 
kabinetjének tagjai voltunk. Akkoriban történt, 
hogy nyíltan kezdtünk beszélni a „gazdasági és 
társadalmi kohézióról”. Ezt követően, 1985-től 
kezdve, mind a hatékonyság, mint a kohézió 
koncepcióját Jacques Delors mozdította előre 
és ezek lehetővé tették számára, hogy vezető 
szerepet vállaljon az Európa új víziójáról folyta-
tott vitában – talán mindenhol, az angolszász 
világot kivéve. Azonban az „integrált megköze-
lítés” szlogenje még az Egyesült Királyságban is 
új lendületet adott a regionális fejlesztési erőfe-
szítéseknek például Skóciában és az északnyu-

gati területeken. Nem egyszerűen a pénzügyi 
eszközök technikai integrációjáról volt szó. Az 
a kérdés is különleges hangsúlyt kapott, hogy 
pontosan ki a felelős az uniós, a nemzeti és a re-
gionális szinteken egy adott regionális program 
egyes részeinek a megtervezéséért és végrehaj-
tásáért. 

Jérôme Vignon: Igaz, hogy az 1988-as nagy 
robbanás előtt a gazdasági és társadalmi ko-
hézió és a Strukturális Alapok koncepciója a 
tagállamokban és az egyetemeken már bizo-
nyos szempontból egyre kiforrottabbá vált. A 
hatékony fejlődési modellel kapcsolatos vita 
párhuzamosan folyt a  „Realpolitik”’-kal, amely 
megkérdőjelezte, hogy a gazdag országok-
nak kell-e további pénzeket pumpálnia olyan 
alapokba, amiket a többi ország mindenféle 
látható eredmény nélkül használ fel. „Vissza 
akarom kapni a pénzemet!” és „Németország 
nem Európa fi zetőpincére!” – ezek jellemezték 
a helyzetet Jacques Delors megérkezésekor, 
mire az ő válasza az volt, hogy a Strukturális 
Alapokat át kell alakítani a társadalmi kohéziót 
célzó strukturális politikává. A nagy robbanást 
valójában négy kritikus elem támogatta, ame-
lyek még mindig közöttünk vannak. 

Az első, az „intézményi pillanat” már nem any-
nyira fontos, mint egykor. Az 1987-es jogsza-
bályi szöveg szerint: „annak érdekében, hogy 
az »Egységes Okmány« sikeres legyen”. A közös 
piac létrehozásából leginkább profi táló tagál-
lamok felé a politikai üzenet az volt, hogy azok 
készek voltak erőfeszítéseket tenni a kohéziós 
politikán keresztül. Ezenkívül a többéves költ-
ségvetési megközelítéshez komoly igazgatási, 
programozási, értékelési ás ellenőrzési gya-
korlat kapcsolódott. A „Több pénzt” csak akkor 
jött, amikor a Bizottság már több korlátozást 
vezetett be. Valószínűleg az ilyen fajta politikai 
alku történelmileg egyedi még akkor is, ha ma-
napság a bővítés sikere alapvetően a gazdasá-
gi és társadalmi kohézión múlik. 

A második elem a „devolúció” (jogkör átruhá-
zása), az a politikai elképzelés, amely tért hódí-
tott több tagállamban az 1990-es évek végén, 
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és 1992-ben a Régiók Bizottságának felállításá-
hoz vezetett. A kohéziós politika megerősítet-
te azokat a többségében Európa-párti szerep-
lőket a regionális szinten, akik támogatták az 
Egységes Európai Okmányt. 

A harmadik támogató elem az 1980-as évek 
végén a fejlesztési politikák általános jellegű 
újragondolására tett szellemi kísérlet volt. A 
témát hagyományosan azok az akadémikusok 
uralták, akik meg voltak győződve arról, hogy 
a regionális konvergencia legfőképp az infrast-
rukturális beruházásoktól függ. Azonban sike-
rült meggyőzni egy másik iskolát arról, hogy 
csak az integrált megközelítés képes felszaba-
dítani a belül rejlő helyi potenciált és fenntart-
ható fejlődést teremteni. Ezt a fejlesztési kon-
cepciót először az IMP-k tesztelték, és inkább 
helyi, semmint nemzeti szintű érdekeltek vet-
tek benne részt. Jóllehet Jacques Delors erede-
ti elképzelését, ti. hogy csak a regionális szin-
ten javasolt programokat fogadjanak el, végül 
nem került át a gyakorlatba, mégis ez uralta a 
tagállamok közötti tárgyalásokat, és végül a 
feladatok decentralizálásához vezetett.

Az eredeti terv utolsó eleme a további idősza-
kokban soha nem érvényesült. Végül: a politi-
ka célkitűzéseinek megformálásakor nevet kell 
adni ezeknek a célkitűzéseknek, olyan nevet, 
amely nyilvánvalóvá teszi, hogy „fontos euró-

pai ok” létezik a cselekvésre. A „vidékfejlesztés” 
ilyen ok volt, mert az a KAP (közös agrárpoli-
tikai) reform fontos részét képezte. A bővítés, 
a gazdasági átalakulás és a közös piac sikerre 
vitele természetesen a legfontosabb európai 
indokok. A „segíts magadon, és Európa is meg-
segít” politika elgondolás e tekintetben meg-
lehetősen sikeres volt, és úgy vélem, hogy az 

EU strukturális politikájának minősítése („Euró-
pa szolgálatában”) még manapság is érvényes, 
jóllehet további visszajelzésekre van szükség 
a jövőjét illetően. Ugyanakkor továbbra is 
megoldatlan a Bizottságon belül a különböző 
alapokat kezelő Főigazgatóságok közötti ko-
ordináció kérdése. Miután a „belülről történő” 
koordináció egy új Főigazgatóságon keresztül 
nem működött, az alapok integrált megköze-
lítése továbbra is napirenden van, miután vé-
leményem szerint nyilvánvalóvá vált, hogy az 
„együtt menetelés” nem működik. 

Jean-Charles Leygues: Ami a harmadik pon-
tot illeti, Jérôme, a „két iskola harcáról”, azokról, 
akik „hisznek az infrastruktúrában” és azokról, 
akik meg vannak győződve arról, hogy az in-
nováció és az integrált megközelítés homogén 
fejlődéshez vezet, én úgy vélem, hogy a vég-
ső megoldás egyszerű és pragmatikus volt. Az 
alkalmasság és a fi nanszírozás meghatározása 
mindkettőre, azaz az infrastrukturális és az in-
tegrált fejlődési megközelítésekre, megoldotta 
és részben le is zárta a vitát a Bizottságon és a 
tagállamokon belül is. 

Tassos Bougas: Én inkább maradnék a gazda-
sági és a politikai összefüggéseknél, és azoknál 
az igen jelentős egyenlőtlenségeknél, amik a 
vita keretét adták. Az 1980-as években a nö-
vekedés üteme meglehetősen szerény volt a 
szegényebb tagállamokban. Ezen kívül a ko-
héziós politikát szabályozási mechanizmusnak 
tekintették abban az értelemben, hogy az volt 
a célja, hogy enyhítse a Közösségi politikák 
alakulása által előidézett lehetséges hátrányos 
szélsőségeket, különös tekintettel a Belső Piac 
kilátásaira. Végül: az inkább passzív vagy nega-
tív „jogi integráláson” túlmenően a Közösség-
nek olyan politikára volt szüksége, aminek a 
polgárok a címzettjei, és amely néhány közös-
ségi pénzügyi ösztönzőn keresztül „pozitív in-
tegrációt” valósít meg. A kohéziós politikának 
ezért hármas célja volt: az egyenlőtlenségek 
kezelése, a lehetséges hátrányos szélsőségek 
mérséklése és a pozitív integráció támogatása. 
A Padoa-Schioppa-jelentés pontosan ezt tette 
le az asztalra. 

„Delors válasza az volt, hogy a Strukturális 
Alapokat át kell alakítani a társadalmi kohéziót 
célzó strukturális politikává.” Jérôme Vignon
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Graham Meadows: Visszatérek Tassos harma-
dik és Jérôme negyedik pontjára, azaz arra, 
hogy az európai regionális politika létjogosult-
sága csak akkor igazolható, ha úgy lehet tekin-
teni rá, mint ami kiegyenlíti az integráció nega-
tív hatásait vagy valami „nagyszerű eszme” ölt 
benne testet, mint pl. „a bővítés sikerre vitele”. 
Szerintem ez hibás, különösen az a nézet, hogy 
egy politika csak valami nagy ötlettel összefüg-
gésben igazolható. Úgy vélem, szenvedünk et-
től a megközelítéstől, ami meghagyja nekünk 
a problémát.

De mielőtt belemennék ebbe, hadd említsek 
meg egy olyan témát, ami a jelenlegi politika 
1989-es kezdetére vonatkozik. Az egyetlen 
dolog, amit még nem említettünk az, hogy az 
Uniónak az 1980-s évek elején elfogyott a pén-
ze, miután kimerült a KAP költségvetés. Abban 
a meggyőződésben, hogy valahol kell lennie 
pénznek, a Bizottság átkutatta a különböző 
költségvetési csatornáit és végül hatalmas ösz-
szegeket talált felhasználatlan ERFA és ESZA 
kifizetések formájában, ahol magas költség-
vetési összegek álltak rendelkezésre felhasz-
nálatlanul. Ezért a Bizottság szembesült azzal 
a helyzettel, hogy erőforrásokat kellett volna 
átcsoportosítania a mezőgazdaság számára, 
de nem tudott, mert azokat – jóllehet a hitelek 
készenlétben álltak – a Strukturális Alapok ren-
delkezésére tartották. 

A Bizottság feldühödött ezen a  „cash-flow vál-
ságon”, hogy milyen könnyen és egyszerűen 
elkötelezték ezeket az összegek anélkül, hogy 
szorosan figyelemmel követték volna a kiadási 
oldalt. Ez hozzájárult a Strukturális Alapokról 
folytatott vitához, és rögzítette azt az elvárást, 
hogy rögtön az elején meg kell győződni arról, 
hogy a rendelkezésre tartott pénzt végül elköl-
tik.  Ma is érdemes ezt fejben tartani, amikor az 
emberek a rendelkezésre tartás automatikus 
megszüntetése (az n+2 szabály) ellen érvelnek 
vagy ha az emberek kritizálják a programozott 
megközelítést. Az 1989-es reformban voltak 
elemek, amelyek arra a tényre adtak választ, 
hogy a korábbi politika nem működött.

A másik megemlítendő téma az, hogy a reform 
előtti politika a közkiadási projektek társfinan-
szírozására korlátozódott és az is, hogy a köz-
szféra már akkor is zsugorodott a privatizáció  
miatt. A politika reformja tudatosan kiszélesí-

tette a hatályát, hogy figyelemmel lehessen 
ezekre a változó körülményekre. Emlékezzünk 
rá, hogy a brit miniszterelnök ebben az időben 
Margaret Thatcher volt.

Szeretnék néhány szót szólni arról, hogy mi-
lyen veszélyt rejt Jerome véleménye arról, 
hogy az európai regionális politikának „une 
grande cause européenne” (egy nagy európai 
ügy) általi igazolásra van szüksége. Ez egyet 
jelent azzal, mintha azt mondanánk, hogy a 
politika valamilyen egyezség része: „ha Kö-
zös Piacot akarsz, akkor fizess”, majd később 
„ha Közös Pénzt akarsz, akkor fizetned kell”; 
és még egyszer:  „ha bővítést akarsz, fizetned 
kell”. Én elutasítom ezt az értelmezést, mert ci-
nikus, és egyes tagállamokra rossz fényt vet, és 
figyelmen kívül hagyja a gazdasági növekedés-
sel kapcsolatos jogos érveiket, és azokat azzal 
a nézettel váltja fel, hogy ők csak az Unió pos-
takocsiját akarják kirabolni.

Ez a megközelítés megfosztja a politikát a 
méltóságától. És ez nem helyes. Ha a politika 
egyezség eredménye volt, akkor miért tart 
még mindig? Miért nőt meg e terjedelme az-
óta? Létezik a politika felmerülésének egy má-
sik magyarázata is, amely nem csupán igazabb, 
hanem nekünk is jobban segít, amikor a poli-
tika következő fejlődési szakaszát tervezzük.  

„Az Unióban létezik egy harmadik politika 
is, amely része a gazdasági növekedési 

fegyverzetünknek és amely kiegyenlítő tényezőt 
biztosít: a kohéziós politika.” Graham Meadows
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Ez a magyarázat arról szól, hogy azért van a 
politika, hogy kiegyensúlyozza a növekedést. 
Az Uniónak három növekedési politikája van. 
Ott van a Közös Piac, benne a harmadik orszá-
gokkal kötött kereskedelmi megállapodásokkaI, 
és van a Közös Pénz. Közgazdászként tudjuk, 
hogy ez növekedést idéz elő, és tudjuk azt 
is, hogy a piaci alapú növekedés bizonyosan 
kiegyensúlyozatlan. Ez pezsgést hoz a gazda-
ságba, ami szélesíti a jövedelmi egyenlőtlensé-
geket, ahogy azt láttuk Kínában és Brazíliában, 
amely országoknak kevésbé fejlett a regionális 
politikája, mint az Unióé.

De az Unióban létezik egy harmadik politika 
is, amely része a gazdasági növekedési fegy-
verzetünknek és amely kiegyenlítő tényezőt 
biztosít: a kohéziós politika. A regionális és ko-
héziós politika a növekedés által folyamatosan 
előidézett egyenlőtlenségek kiegyensúlyo-
zását célozza, és segíti a lassabban növekedő 
régiókat abban, hogy gyorsabban fejlődjenek 
és elérjék az Unió átlagos növekedési ütemét. 
Ezt a magyarázatot sokkal korrektebbnek 
és fontosabbnak tartom. Egyben gazdagítja 
Jérôme véleményét  „az egyezség”-ről. Lehetsé-
ges, hogy a regionális és kohéziós politika egy 
bizonyos pillanatban született egy rövid távú 
egyezség részeként, de mindez nem jelenti 
azt, hogy az nem korlátozza a létjogosultságát. 
A politika oka az, hogy lehetőséget ad az Uni-
ónak arra, hogy kiegyensúlyozottabb növeke-
dést valósítson meg.

Jérôme Vignon: Ezzel összefüggésben ki kell 
állnom valami mellett. Jacques Delors igenis 
odafi gyelt arra, hogy a kohéziós politika és a 
Strukturális Alapok alkalmazása ne legyen egy-
szerű újrafelosztás. „Az egyezség” az volt, hogy 
ellensúlyozzuk a Közös Piac és a Közös Pénz ál-

tal a legszegényebbekre gyakorolt hatásokat. 
Ő azt akarta, hogy a gazdagabb tagállamok 
továbbra is érdekeltek legyenek és részt ve-
gyenek a politikában, és ezt igen nyilvánvalóvá 
tette például a német újraegyesítés során, ami-
kor az új német tartományok (Länder) azonnal 
a Strukturális Alapok kedvezményezettjei let-
tek.  „Az egyezség” ezért összetett dolog. 

Graham Meadows: Az a tény, hogy Jacques 
Delors azt akarta, hogy a politika jobban 
újrafelosztó legyen, még ma is jelentős. Olyan 
politikánk van, ami gazdagabb, mint egy egy-
szerű felosztási mechanizmus. Ha túljátsszuk 
„az egyezség” szerepét, alulértékeljük a belső 
piac és a közön pénz gazdasági jelentőségét. 
A belső piacból profi tált Németország például 
1989-ben, és profi tál belőle azóta is minden év-
ben. Hasonlóképpen: a regionális és kohéziós 
politikára volt szükség a növekedés kiegyen-
súlyozásához 1989-ben, és azóta is szükség 
van rá. A belső piac folyamatosan növekedést 
és egyenlőtlenséget teremt, az európai regio-
nális és kohéziós politika pedig folyamatosan 
ezeknek az egyenlőtlenségeknek a csökken-
tésén munkálkodik. Mindaddig, amíg növe-
kedünk, lesznek egyenlőtlenségek, és ezért a 
kiegyenlítésük érdekében és így a növekedés 
kiegyensúlyozása érdekében folytatott munka 
is folyamatos lesz. 

Tassos Bougas: Nem volt opció az, hogy a 
kohéziós politikát egyszerű újraelosztási me-
chanizmusként határozzuk meg a Közösség 
szintjén. Szeretnék rávilágítani arra a tényre, 
hogy feltételes felosztási politikának szánták, 
amelynek három szintű feltételrendszere volt. 
Az első az, hogy a kohéziós politika prioritásai-
nak hozzá kell járulniuk a Közösségi prioritások 
végrehajtásához; a második az, hogy a kohézi-
ós politika nem helyettesítheti a nemzeti erő-
feszítéseket és beruházásokra kell felhasználni, 
és végül a az elszámoltathatóság és a jó gaz-
dálkodás kötelezettsége. Legyen „politika min-
denki számára”, ne csak a szegények számára. 
Az elejétől kezdve nyilvánvaló volt, hogy min-
den országnak profi tálnia kell belőle.

„Legyen »politika mindenki számára«, 
ne csak a szegények számára.” Tassos Bougas
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Philip Lowe: A kohéziós politika alapüzenete 
nem a jövedelmek újraelosztása volt. Megte-
remtette a feltételeket, amelyek között min-
denkinek lehetősége van jelen lenni a belső 
piacon és előnyt kovácsolni abból. Azt célozta, 
hogy a tagállamok és a régiók képesek legye-
nek ösztönözni a kereskedelmet és a beruhá-
zásokat a saját területükön, de az európai ke-
reteken belül. Nem az jelentette, hogy pénzt 
adtak a szegényebb régióknak, hogy kom-
penzálják őket a liberalizációért. De nem vár-
hatjuk el a cégektől azt, hogy olyan régiókban 
fektessenek be, amelyek hátrányban vannak a 
fejletlen infrastruktúra és elégtelen munkaerő-
piaci készségek miatt – röviden: olyan dolgok 
miatt, amik hozzájárulnak az üzlet sikerének 
lehetőségéhez, de amik a gyárkapukon belül 
vannak. A kohéziós politika hajtóereje a régi-
ók saját erőforrásainak mobilizálása volt, és 
nem az, hogy egyszerűen adjuk oda az európai 
költségvetés egy részét egyes régióknak, csak 
azért, mert szegények. A kohéziós politikát 
nem az határozta meg, hogy „elnyomják a ki-
sebbséget a Tanácsban” – ahogy néhányan azt 
manapság hangoztatják. 

Jérôme Vignon: A méltóság egyensúlya volt: 
az egyenlőtlenül gazdag és az egyenlőtlenül 
tekintélyes tagállamok és régiók közötti mél-
tóság, és az volt az elgondolása, hogy senki se 
függjön a segítségnyújtástól. Ez volt a javaslat 
politika háttere. Az alapul fekvő logika termé-
szetesen az volt, hogy akik többet kapnak, 
legyenek jobban elkötelezettek bizonyos vív-
mányok mellett. Korábban utaltam már a költ-
ségvetési gazdálkodással kapcsolatos újítások-
ra. Két olyan elem volt, ami igazolta azt, hogy 
erős befolyást kell biztosítani az Európai Bizott-
ság számára: az egyik az értékelés, a másik pe-
dig a kiegészítő jelleg kérdése, amik biztosít-
ják nettó befizetők számára azt, hogy a pénzt 
mindenhol biztonságosan használják fel. Úgy 
vélem, hogy az egyik nehézség az, hogy nem 
voltunk képesek megfelelően kommunikálni 
ezeket a specifikus újításokat. Nézetem szerint 
az „értékelés és hozzáadott érték” súlyos téve-
dés volt, és például a Kohéziós Jelentések sem 

mutatják be jól azt, hogy igenis hatékonyan 
voltunk. Ugyanez igaz a „kiegészítő jellegre” is. 
Egyes nagyobb tagállamok nem kommunikál-
ták ezt, és ezek a tények gyengítették a hely-
zetünket. Így ha a jövőbe nézünk, felteszem a 
kérdést, hogy nem tudnánk jobban fejlődni és 
kommunikálni a pénzügyi innováció kérdését? 

Philip Lowe: A Strukturális Alapok fellépésé-
nek makroökonómiai szempontból kritikus 
tömegével kapcsolatos kezdeti pesszimizmus 
ellenére alulbecslünk egy pozitív tényezőt: 
azt, hogy a kohéziós politikának milyen pozi-
tív hatása volt az üzleti várakozásokra. Jelentős 
beruházások a legszegényebb területeken, 
és az EU-támogatás következtében felmerülő 
politikai és kereskedelmi kockázat csökkenté-
se – ezt adta a tagság ezeknek a szegényebb 
országoknak. Míg a GDP tekintetében legfel-
jebb 4%-ot értünk el, a kihatás sok esetben 
sokkal nagyobb volt. Ez pedig hozzájárul egy 
másik hatáshoz, amiről Grigoris Varfis állandó-
an magyarázott nekem: „Ne feledkezzünk meg,  
hogy mi nem a leggyengébb országokkal és 
régiókkal foglalkozunk. Mi a leggyengébb 
(köz)igazgatásokkal foglalkozunk.” 

Egy másik szokásosan alábecsült tényező 
az integrált megközelítés lehetséges politi-
kai komplexitása. Az integrált megközelítés 
soha nem lehet cél önmagában, hiszen ki kell 
egyensúlyozni a hatékonyság és a demok-
rácia érdekével szemben. Vannak országok, 
amelyek viszonylag kicsik, és ahol a nemzeti 
kormány monopóliumként kezeli az „integrá-
ció” kifejezést. Nem tetszett nekik az az elkép-
zelés, hogy a Bizottság magának igényelte az 
„integrált megközelítést”, és egyenlőségjelet 

„A kohéziós politika alapüzenete ... 
megteremtette a feltételeket, amelyek között 

mindenkinek lehetősége van jelen lenni a belső 
piacon és előnyt kovácsolni abból.”  Philip Lowe
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tett az integráció és a hatáskörök leadása közé. 
Hadd mondjak néhány anekdotát a partner-
ségi elvről az első Strukturális Alap progra-
mok megtárgyalásának időszakából. Hetente 
találkoztunk az ír partnereinkkel, gyakran az 
ESZA és az ERFA fi nanszírozás megosztásá-
nak kérdésében. Az egyik ilyen megbeszélés-
re való felkészülés keretében találkoztak az ír 
kormányminiszterek, és Charlie Haughey, a 
Taoiseach (miniszterelnök) egyszer ezt mond-
ta a kollégáinak: „Mit mond Sandro Gaudenzi, 
mit kell csinálnunk ma?” Egy másik alkalommal 
azt javasoltuk nekik, hogy vonják be Cork pol-
gármesterét Délnyugat-Írország programokra 
vonatkozó partnerségi tárgyalásokba, de ő ezt 
mondta: „Egyáltalán nem érdekel, hogy mit 
fog mondani Cork polgármestere. Ebben a pil-
lanatban bonyolult arbitrages-t kell végeznünk 
a nemzeti kormányzás szintjén. Gazdaságunk 
hárommillió emberre épül és nem hatvanmil-
lióra, és nem fogadjuk el az »egy méret min-
denkinek« megközelítést”. Ezért az integrált 
megközelítés kérdését össze kell kötni azzal 
a kérdéssel, hogy milyen szintet alkalmazunk 
hozzá, és milyen feltételeket kapuk tőle az 
egyes szinteken. 

Egy másik történet a Koppenhágai Európai 
Tanácsra²² vonatkozik 1987-ben, amikor még 
nem döntöttek a Keret-rendeletről. Úgy volt, 
hogy a XXII. Főigazgatóság nem lesz jelen, de 
valaki az utolsó pillanatban azt mondta, még-
iscsak jobb lenne, ha ott lenne. Az új elektroni-

kus kalkulátorom volt velem – természetesen 
nem személyi számítógép abban az időben. 
A nap végén behívtak a közvetlenül a Tanács-
terem melletti szobába, mert az Államfők net-
tó mérlegeket számoltak. A végére hatalmas 
mennyiségű számunk volt, mert a végső kér-
dés az volt, hogy vajon „nettó egyezségről” 
beszélünk-e, hogy kompenzáljuk a legszegé-
nyebb tagállamokat, vagy az európai struktu-
rális politikáról szélesebb értelemben. Ebben 
a szakaszban nem volt lehetőség megállapo-
dásra. A repülőtéren azon a szombat délután 
vettem a feleségemnek egy fehér dán puló-
vert, és ő azóta is azt mondja, hogy ez volt az 
egyetlen kézzel fogható eredménye az Európai 
Tanácsnak Koppenhágában! Viszont 1988 feb-
ruárjában volt egy különleges Európai Tanács, 
és Kohl kancellárral körbejártuk a többi dele-
gációt, és valahogy ott volt egy fordulópont, 
legalábbis a politikai látomásban, ami túllépett 
a nettó egyensúlyokon.

Később (és ez tükrözi vissza a „hatáskörök le-
osztásáról” szóló történetet) volt valami furcsa 
kombináció azok között régiók között, amelyek 
fontosnak érezték magukat, és azok között, 
amelyekről úgy érezték, hogy többé már nem 
fontosak. Bajorország elnöke nagy konferen-
ciát hívott össze Münchenbe – minden egyes 
szék mögött külön pincér állt. Még a legsze-
gényebb képviselő, például Extremadurából 
is külön pincért kapott! 1990-ben az emberek 
azt hitték, hogy ez új korszak volt a régiók szá-
mára. A Strathclyde-ból érkezett vendégek 
ültek a bajorok mellett, és mintegy két évet 
vett igénybe, mire rájöttek, hogy nem éppen 
ilyen világban élünk. A kérdés természetesen 
az volt, hogy hol a hatalom és hol a legitimi-
tás. Az EU regionális politikáján keresztül lehet 
legitimitást szerezni egyes országokban, míg 
másokban nem. Az a müncheni konferencia 
meglehetősen fontos pillanat volt, mégis olyan 
pillanat, ami nem valószínű, hogy újra megtör-
ténik. 

Robert Shotton: Szeretnék egy kicsit a ré-
giókban szerzett tapasztaIataimról beszélni. 
Valakinek egyszer kellett írnia egy első do-

„A méltóság egyensúlya volt: az egyenlőtlenül 
gazdag és az egyenlőtlenül tekintélyes 
tagállamok és régiók közötti méltóság, 
és az volt az elgondolása, hogy senki 
se függjön a segítségnyújtástól.” Jérôme Vignon
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kumentumot, amit „program”-nak neveztek, 
és ezek közül az elsőt: egy néhány oldalas 
tervezetet büszkén mutatták meg Krétának. 
Odautaztunk, hogy meglátogassuk a helyi ha-
tóságokat Krétán, és ők ezt mondták: „Igen, az 
nagyon szép, de nekünk telefon kellene. Erről 
a telefonról csak Athénba lehet telefonálni. 
Nem szabad közvetlenül Brüsszelt hívni. Tehát 
tudnak nekünk szerezni egy másik telefont?” 
Megbeszéltük, és végül kaptak egy másik te-
lefont. A következő ez volt: „Szükségünk van 
autóra, mit szólnak egy új autóhoz?” Mi pedig 
ezt válaszoltuk: „OK, meglátjuk, mit tehetünk 
egy új autóval kapcsolatban. De önök képesek 
felvállalni és menedzselni ezt a programot?” 
Azt hiszem, hatalmas különbség volt az eszmei 
konstrukció és a mindennapi valóság között, 
ami abban az országban (és nem csupán ab-
ban az országban) igen távolesett az elmélet-
től. A valóságban ebben a régióban és ebben 
az országban (Görögországban) több éven 
keresztül a „kormányzat-építés” folyamatába 
kerültünk, hogy az elméleti látomást megvaló-
sítsuk a földön. 

Az egyik legfontosabb első lépés a görög 
központi hatóságok számára az volt, hogy 
megtudják, ki költ és mit. Az egyik dolog, ami 
tetszett nekik a programban az volt, hogy a 
„gazdasági fejlődés” széles terjedelmét lefedő 
kiadási vonalak áttekinthetővé váltak olyan fe-
jezetek révén, mint a környezet, a szállítás, az 
információs társadalom és a többi kisebb ma-
radék. Amikor ezeket összeadták szerte az or-
szágban, megmutatkozott, hogy Görögország 
mennyit költ és mire. A következő feladatuk az 
volt, hogy olyan projekteket találjanak, amire 
ráhúzhatták például azt, hogy információs tár-
sadalom, hogy több pénzt kaphassanak „Brüsz-
szelből”. Nemzeti társfinanszírozásra volt szük-
ség, azonban az érintett minisztériumoknak 
nem volt sok maradék pénze, miután a nemzeti 
pénzeket ilyen célokra kellett felhasználniuk. 

Így az összes nemzeti pénzt is ugyanezen irá-
nyítási rendszer keretébe vonták be. Ez elő-
ször adott lehetőséget az EU pénzeket kapó 
pénzügyminisztérium számára, hogy lássa és 

ellenőrizze, hogy mit csinál mindenki, ami egy 
fontos előrelépés volt számukra. A következő 
lépésben még több projektet kellett találniuk, 
hogy visszakapják az elköltött pénzt. Azt kell 
mondjam, hogy a dél-európai országoknak 

több évig tartott, mire a rendszerük hozzáiga-
zodott a többihez, miközben a mi segítségünk-
kel megpróbáltak hatékonyabb tervezési mód-
szert kidolgozni. Ez volt a helyzet alig tíz évvel 
ezelőtt. Aztán még bonyolultabb helyzetekbe 
kerültek, mint például a köz-magán partnerség 
(PPP) vagy a kifinomult RTD (Kutatási és Tech-
nológia-fejlesztési) projektek, és meg kellett 
küzdeniük ezzel is. Megpróbáltuk kiszűrni a 
rendszerből a korrupciót és az elszivárgást is, 
ami magas mértékű az Unió több részén. Ezen 
a téren jelentős előrehaladást értünk el, és így 
nagyobb a számonkérhetőség a rendszerben. 
Ennek a hosszú történetnek az a mondaniva-
lója, hogy nagyon sok minden, amit valójá-
ban csináltunk, azt szolgálta, hogy a pénzeket 
nemzeti szinten kezelő emberek rendelkezésé-
re álljanak az eszközök és a mechanizmusok, 
hogy a menedzselést hatékonyan végezhes-
sék. Úgy vélem, hogy elértünk valamit azon a 
téren is, hogy az országok bonyolult dolgokat 
hajtsanak végre. Ezért, ha valaki megkérdezi, 
hogy megvalósítottuk-e a politika fő célkitű-
zéseinek való megfelelést, akkor a válaszom 
igen, de először a sokkal alapvetőbb dolgok-
kal kell foglalkozni, és azokra alapozva lehet 
csak kidolgozni (és ezt is meg kell említenem)  
„a speciális finanszírozási vonalakat”, az IMP-k-
ben rejlő csodálatos dolgot. Az elgondolás az 

„A valóságban ebben a régióban és ebben 
az országban [Görögországban] több éven 

keresztül a »kormányzat-építés« folyamatába 
kerültünk, hogy az elméleti látomást 

megvalósítsuk a földön.” Robert Shotton
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volt, hogy minden pénzt egy nagy zsákba te-
szünk, és mindent, amit nem lehetett közvet-
lenül fi nanszírozni a meglevő alapokból, fi nan-
szírozni lehetett ebből a különleges forrásból, 
és így nem voltak akadályok az integrált meg-
közelítés előtt a megvalósításban.

Jean-Charles Leygues: Ami a politika jövőbeli 
vetületét illeti, azt hiszem, vissza kell emlékez-
nünk az első pontra, amit Jérôme említett: a ki-
vételes intézményi pillanatra. Az Unió mindig is 
válságban volt. 1988-ban az akkor fennálló po-
litikai és intézményi lehetőségnek kellett meg-
alkotnia ezt az intervencionista, strukturális 
politikát a Közösség ellenőrzése alatt. Miért ezt 
a módszert abban a pillanatban? Ez első alap-
vető szempont az volt, hogy  „Fontainebleau”²³ 
után olyan politikai napirend alakult ki, 
amely megoszlott Felipe Gonzáles, François 
Mitterrand és Helmut Kohl között. És nem sok-
kal „Fontainebleau” után a Bizottság kivételes 
politikai legitimitást és bizalmat kapott, és a 
kohéziós politika ezen legitimitás kifejeződése 
volt. A Bizottságba vetett bizalom látható jele 
volt, hogy az helyesen irányítsa ezt a politikát. 
A költségvetési válságból, aminek vélemények 
szerint a tagállamok kezében levő politika, a 
mezőgazdasági politika volt az eredője, levont 
következtetés volt a kohéziós politika, amit 
úgy terveztek, hogy más módon működjön. 
Ez a „bizalom pillanata” több évig kitartott, és 
úgy vélem, hogy a hit abban, hogy a Bizottság 
jól tudja kezelni a költségvetést a politikai pri-
oritások mentén kritikus a jövőbeli viták szem-

pontjából is. A kohéziós politika szempont-
jából az abszolút bizalom a szubszidiaritás 
elvében társult ehhez a pillanathoz 1988 és 
1994 között, és senki sem kérdőjelezte meg a 
demokrácia szempontját a fejlődésben. Azóta 
viszont gyökeresen megváltozott. Az integrált 
fejlődés gondolata elveszítette a talaját a tag-
államokban, majd a Bizottságnál is, és emiatt 
a bizalom is megszűnt az iránt, amit az Unió 
szintjén kellene irányítani. 

Jérôme Vignon: Ha elkezdünk a jövőről be-
szélni, két témát szeretnék kiemelni. Ez első 
a pénzügy- és gazdasági minisztereket érinti, 
mert ők strukturálják a kohéziós politikáról 
folytatott vita nagy részét, nem pedig azok, 
akik a fejlesztésért, a képzésért és az infrast-
ruktúráért felelnek. A gazdasági és pénzügy-
miniszterek biztosítják számunkra az eszkö-
zöket ahhoz, hogy a pénzt helyesen költsék 
el – ez pedig a „Realpolitik” egyik szempontja. 
Mi egyáltalán nem rendelkezünk ilyen eszkö-
zökkel, ami egyfajta kompromisszumot jelent, 
ahol a tagállamoknak bizonyos szintű rugal-
massággal rendelkeznek a fellépések progra-
mozásában, viszont cserébe a Bizottság sokkal 
erőteljesebb eszközt kap az irányításra és az 
értékelésre. Az ellenőrzés kérdése kritikus, ha 
ismét tárgyalunk a gazdasági és pénzügymi-
niszterekkel többek között azoknak az erőfor-
rásoknak a felhasználásáról, amiket egy adott 
pillanatban nem használtak fel. A szigor ezen 
aspektusa tükröződik vissza minden 1988-as 
dokumentumban, és felteszem magamnak 
a kérdést, hogyan fordítják le ezt manapság, 
például a 2007–2013-as vagy az azt követő 
időszakra való felkészülés során. A második 
témát én a „fontos európai ok”-nak nevezem. 
A strukturális politika modelljének választ kell 
adnia a méltatlankodásra. Képesnek kell len-
nünk megmondani azt, hogy az a pénz, amire a 
strukturális politikához van szükségünk, olyan 
értelmes dolgokra vonatkozik, amit a polgárok 
megtapasztalnak. Például: a környezetvéde-
lem kérdése, ami fontos és kiegyensúlyozatlan 
hatást gyakorol a területre, és a klímaváltozás 
nyilvánvalóan közös intézkedést igénylő té-

„Úgy vélem, hogy a hit abban, 
hogy a Bizottság jól tudja kezelni 
a költségvetést a politikai prioritások 
mentén kritikus a jövőbeli viták 
szempontjából is.”  Jean-Charles Leygues



3 5 .  O L D A L 

mák. A városokban levő szociális problémák 
természetesen növekednek, és nekünk választ 
kell adnunk ezekre a tendenciákra – ami sze-
rintem egy újabb kihívás Európának. Ami a 
gazdaság átalakítását illeti a globalizáció tük-
rében, ismét úgy vélem, hogy a munkánk még 
nem ért véget, és jobban kell előre tervezni és 
kiegyensúlyozni a hatásait. 

Graham Meadows: Ismét felmerült a „fontos 
európai ok” eszméje, és most ez az eszme a 
klímaváltozás vagy a városok társadalmi prob-
lémái miatti „méltatlankodás”. És az európai 
regionális és kohéziós politikát ismét áron 
alul adják. Az hozzájárulhat a környezetvé-
delmi problémák megoldásához, és segíthet 
megoldani a delokalizáció miatt felmerült ne-
hézségeket, ami része a növekedést serkentő 
folyamatnak. De minél jobban összpontosítjuk 
a politikát egyetlen kérdésre, például a „kör-
nyezetre”, annál inkább konfliktusba kerülünk 
a szubszidiaritás elvével, mert a régiók jogosul-
tak eldönteni, hogyan használják fel a politika 
erőforrásait, és a régióknak korlátozott gazda-
sági céljai vannak. A kohéziós politika több, 
mint környezeti politika.

A „méltatlankodás” mindig átmeneti jellegű.  
A politika melletti érvelésünknek inkább abból 
kell erednie, hogy „a gazdasági növekedésen 
keresztül véget vessünk az emberi szegény-
ségnek.” A gazdasági fejlődést, ami serkenti a 
gazdaságot és növeli az egyenlőtlenséget, ki 
kell egyensúlyozni, és az Uniónak olyan gaz-
daságpolitikával kell rendelkeznie, ami tartal-
mazza ezt a célkitűzést. Ez örökös és nem csak 
átmeneti érvelés. Az állandó igazságnak kell a 
politikánk alapjának lennie, nem pedig az egy-
szerű méltatlankodásnak. 

Jérôme Vignon: Véleményem szerint folyama-
tosan tettünk új ötleteket a gépezetbe, mivel a 
lelkesedéssel töltött történelmi pillanatok nem 
tartósak. Ezért gondolom azt, hogy a „fontos 
európai okok” változnak. A szegénység és a 
területi kohézió szükségességének kérdése je-
lentősen felerősödött a közelmúlt bővítéseivel. 
Folyamatosan meg kell újítanunk az alapvető 

érveinket, és ezzel párhuzamosan igazolnunk 
kell a költségvetési működés módosításait, ha 
szeretnénk megkapni a szükséges támogatást 
a pénzügyminiszterektől.

„Képesnek kell lennünk megmondani azt,  
hogy az a pénz, amire a strukturális  
politikához van szükségünk, olyan értelmes 
dolgokra vonatkozik, amit a polgárok 
megtapasztalnak.” Jérôme Vignon

„Az érvelésünknek inkább abból kell erednie,  
hogy »a gazdasági növekedésen keresztül véget 
vessünk az emberi szegénységnek«.”  Graham Meadows




