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1. Ön szerint milyen gyakorlati változásokat hoz majd 
a területi kohézióról szóló zöld könyv?

A zöld könyv azt kéri tőlünk, gondoljuk át, milyen gyakorlati hatá-
sa van a különböző – például a közlekedési vagy a mezőgazdasági 
– szakpolitikáknak. Felteszi a kérdést, hogyan lehet különféle 
közpolitikákon, különösen az európai kohéziós politikán keresztül 
biztosítani a különböző térségek harmonikusan fejlődését. 

A kohéziós politikának az a célja, hogy az emberek képe-
sek legyenek a legtöbbet kihozni az általuk lakott területek 
adottságaiból. A zöld könyv arról indít vitát, hogy hogyan 
lehet ezt elérni. A konzultációs periódusban meghallgatjuk, 
mit mondanak az emberek, és feljegyezzük magunknak a 
meglátásaikat, ugyanakkor véleményem szerint konkrét as-
pektusokat is át kell gondolnunk.  

Újra kell gondolnunk, hogyan határozzuk meg a „területi” ko-
hézió fogalmát és a vonatkozó szakpolitikát. Az emberek egyre 
kevésbé szorítják be magukat a fennálló közigazgatási határok 
közé – ingáznak munka- és lakóhelyük között, egyre nagyobb 
távolságokat tesznek meg vásárlási vagy szabadidős célokból – 
vagyis változóban van, hogyan élnek a különböző területeken 
belül. Ezzel párhuzamosan az új kihívások, például a globalizáció, 
az éghajlatváltozás és a migráció a politikai döntéshozás összes 
szintjét összefogó, közös európai fellépést szükségeltetnek. 

A politikai döntéshozatal minden szintjén integrált megkö-
zelítésre van szükség; a közpolitikáknak ki kell elégíteni-
ük az emberek igényeit, méghozzá megfelelően körülírt 

A zöld könyvről – többféle szemszögből   
A most következő interjúválogatás egyfajta keresztmetszetet ad arról, miként látják a a zöld könyvet a regionális 
politika különböző érintettjei, akik prioritásai és nézőpontjai elválaszthatatlanok az általuk végzett munkától. Először 
minden interjúalanynak ugyanazt a két kérdést tettük fel, hogy érzékeltessük a látásmódok közötti különbségeket. 
A harmadik kérdést ők maguk fogalmazták meg, ezáltal betekintést nyújtva mindabba, ami őket – pozíciójukból 
adódóan – a leginkább foglalkoztatja. 

A politikai döntéshozatal minden szintjén integrált 
megközelítésre van szükség; a közpolitikáknak ki kell 
elégíteniük a – megfelelően körülírt területeken élő 
– emberek igényeit.

területeken. Ez utóbbiak a legapróbb településektől a nagy-
városi térségekig, a határmenti régióktól akár több országra is 
kiterjedő tenger- vagy folyóparti területekig terjedhetnek.  

Előre kell lépnünk az ágazati és területi politikák összeegyez-
tetése terén, akkor is, ha a különböző politikák önállóságát 
nem kérdőjelezhetjük meg. Nehéz, mégis feltétlenül szüksé-
ges – a partnerség elmélyítésével – összehangba hoznunk a 
magas szinten zajló európai irányítást a helyi, alulról építkező 
struktúrák igényeivel és preferenciáival.  

Jobb döntéseket akkor tudunk hozni, ha jobban megismerjük 
térségeinket, a térségeken belül működő dinamizmusokat, 
hatásokat, forgatókönyveket és így tovább. Olyan adatokra, 
mutatókra és módszerekre van szükség, amelyek képesek 
kimutatni azt az igen összetett hatást, amelyet az egyes 
politikák fejthetnek ki a gyakorlatban. Jelenleg is jelentős 
erőfeszítéseket teszünk ebbe az irányba, például az ESPON-
program keretében. 

2. A zöld könyv egyik központi témája az együttműködés 
– Ön szerint milyen problémákat kell megoldani ahhoz, 
hogy tényleges együttműködés jöhessen létre a régiók 
között és transznacionális szinten?

A Lisszaboni Szerződés preambuluma szerint az Európai 
Unió elsődleges céljai között szerepel az „Európa népei kö-
zötti mind szorosabb egység”megteremtése, valamint hogy a 
tagállamok „az Európát megosztó határok megszüntetésére 
irányuló közös cselekvéssel biztosítják országaik gazdasági 
és társadalmi fejlődését”. 

Ennek érdekében az együttműködésre kell koncentrálnunk. 
Akármilyen jól sikerül működtetnünk a belső piacot, korlátok 
akkor is maradnak. 

Azt remélem, hogy a zöld könyv messzire mutató vitát fog 
elindítani, amely során sikerül beazonosítani a különböző 
típusú régiókra jellemző kihívásokat, és ezeket közös fellé-
péssel jobban lehet majd kezelni. A régiók közötti együttmű-
ködés, a tapasztalatok megosztása kulcsfontossággal bírhat 
a dinamikus és előremutató regionális fejlesztési folyamat 
beindításában.

A nagy kiterjedésű, transznacionális területeken, például 
hegyvidékeken, határokon átnyúló agglomerációkban vagy 
egyéb közös területeken a többszintű kormányzás lehető-
vé teheti fenntartható együttműködés kialakítását. Ebből 
a szempontból különösen fontos uniós eszköz az európai 
területi együttműködési csoportosulás, amely minden kor-
mányzati szintet be tud vonni a munkájába. 

Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos 
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3. Nem korai-e a vita a területi kohézióról, amikor a 
Lisszaboni Szerződést, amelybe illeszkedik, még nem 
is írták alá? 

A vita nem korai – hiszen mindenkinek tudnia kell, hogy a te-
rületi kohézió nem új fogalom. Ezzel összefüggésben az Európai 
Parlament, az EU városfejlesztésért és területi kohézióért felelős 
minisztereinek 2007-es lipcsei informális találkozója, valamint 
számos, különböző típusú területeket képviselő szervezet is kérte 
már a Bizottságot, hogy készítsen jelentést a területi kohézió-
ról. Ezekre a kérésekre kívántunk választ adni a zöld könyvvel.

A területi aspektus már a kezdetek óta a kohéziós politika 
lényegi eleme volt: a jogosultsági rendszerben, a pénzügyi 
források elosztásának rendszerében éppúgy, mint a progra-
mozás megszervezésében. Sokan mégis úgy érzik, a közpoli-

tikák jobban is kezelhetnék a területi szükségleteket, még ha 
eddig nem is született megegyezés ennek módjáról. 

A Bizottság annak reményében indította el ezt a vitát, hogy 
sikerül közmegegyezésre jutni a területi kohézióval kap-
csolatban, és sikerül közös európai megoldásokat találni. 
Ugyanakkor a politikai döntéshozatal folyamatát sem sza-
bad figyelmen kívül hagyunk. A Lisszaboni Szerződésben 
világosan és egyértelműen megjelenik a területi kohéziós 
célkitűzés, előbb azonban még ratifikálni kell. A kohéziós po-
litikának a jövőben el kell majd mélyítenie a fejlesztés területi 
dimenzióját, ugyanakkor egyelőre azon fáradozunk, hogy a 
2007–2013-as időszak programjait sikeresen megvalósítsuk. 
Gondolnunk kell a jövőre, de már a jelenlegi szerződések és 
szabályozások keretein belül is sok minden tehetünk.

1. Ön szerint milyen gyakorlati változásokat hoz majd a 
területi kohézióról szóló zöld könyv?

A legfontosabb előnye, hogy elindítja a párbeszédet. A te-
rületi kohézió fogalma alapvető fontossággal bír majd az 
elkövetkezendő tíz évben az Európai Unió építése során. Mit 
is értünk tehát alatta? Az én olvasatomban azt jelenti, hogy 
minden egyes térségnek legyenek reményei a jövőre nézve, 
és mindegyik képes legyen kialakítani egy saját igényeihez 
és lehetőségeihez szabott stratégiát. Ez nem jelenti azt, hogy 
minden terület egyforma lesz, ugyanannyi kkv-t mondhat 
majd magáénak vagy ugyanolyan fejlett lesz az infrastruk-
túrája. Minden régióban felmerülnek a területi kohézió és 
versenyképesség tárgykörébe tartozó belső problémák. Szá-
munkra fontos, hogy a régiók mindegyike – sokszínűségük 
ellenére, és éppen abból következően is – eljátszhassa a maga 
szólamát az „európai zenekarban”. Nem szabad hagynunk, 
hogy az Unió fejlődése során akár egyetlen terület is le-
szakadjon, hátramaradjon. 

Ahhoz, hogy megvalósíthassuk a területi kohéziót, egy ön-
kéntes alapon működő kohéziós politikával kell előállnunk. 
Nem egyfajta „mindenre jó” megoldásnak kell tekintenünk, 
amely orvosolja azon uniós szakpolitikák hibáit, amelyek a 
területi aspektust figyelmen kívül hagyva szándékosan nem 
változtak, mint például a kutatási vagy a mezőgazdasági poli-
tikák. Nem szabad azt hinnünk, hogy a kohéziós politika vagy 
a területi kohézió majd kijavítja a többi szakpolitika minden 
hiányosságát. Az Unió jövője érdekében erről mindenképpen 
el kell gondolkodnunk.

2. A zöld könyv egyik központi témája az együttműködés 
– Ön szerint milyen problémákat kell megoldani ahhoz, 
hogy tényleges együttműködés jöhessen létre a régiók 
között és transznacionális szinten?

Senki sem vonja kétségbe, milyen hatalmas hozzáadott ér-
téket jelent Európa számára a területi együttműködés. Meg 
kell erősítenünk, mivel a területi kohézió egyik legfontosabb 
eszköze. 

Ha közelebbről megvizsgáljuk a határmenti területeket, lát-
hatjuk, hogy kétség kívül ezek a térségek rejtik magukban a 
legnagyobb lehetőségeket Európa további építése szempont-
jából. Itt tudunk az emberek mindennapi életére hatni. Van-
nak még akadályok a szociális biztonság vagy a közlekedés 
területén, de hiszem, hogy képesek leszünk legyőzni őket. Az 
Uniónak továbbra is úgy kell tekintenie erre a folyamatra, 
mint egy olyan laboratóriumra, ahol a mindennapi életben 
is érezhetően jelen lévő Európai Unió fejlesztése zajlik. Úgy 
vélem, ez nagyon fontos. Európa legfőbb erejét régióinak sokfélesége adja.

Mindenki azt szeretné, ha a bevált gyakorlatokat máshol 
is megvalósítanák – ám ehhez pénz és megfelelő közösségi 
jogi háttér is szükséges. Ki kell mondanunk kertelés nélkül, 
hogy azok számára, akiket megválasztottak, akik az intéz-
ményekben dolgoznak vagy a térségek gazdasági-szociális 
vetületeivel foglalkoznak, teljeséggel elképzelhetetlen a je-
lenlegi együttműködési célkitűzés 2013 utáni felülvizsgála-
ta. Továbbfejleszteni lehet. Reformok jöhetnek. De a bevált 
gyakorlatok átadása nem valósulhat meg pénz nélkül, és 
a területi együttműködés elé semmilyen korlátozást nem 
szabad állítani.   

3. Milyen szerep vár a közszolgáltatásokra a területi 
kohézió kialakításában? 

A lisszaboni szerződés a közszolgáltatások fogalmát egyértel-
műen összefüggésbe hozza a területi kohézióval. Ez a területi 
kohézió kialakításának egyik alapvető aspektusa. Vegyük 
például a postai szolgáltatásokra vonatkozó irányelvet. Biztos 
vagyok benne, hogy ha ennek szövegét a területi kohéziós 
politika kívánalmai szempontjából előzetes vizsgálatnak 
vetettük volna alá, nem használhattuk volna a jelenlegi for-
májában, hiszen nem felel meg a területi kohéziós politika 
igényeinek. A közszolgáltatások dimenzióját feltétlenül be 
kellene építeni a területi kohézió fogalmába. Ez arra ösztö-
nözhetné Európát, hogy a közszolgáltatásokkal kapcsolatban 
bizonyos dolgokat felülvizsgáljon. Szerettem volna, ha a zöld 
könyv sokkal nagyobb hangsúlyt helyez erre az aspektusra. 

Michel Delebarre, 2008 óta a Régiók Bizottságának első alelnöke, Dunkerque polgármestere 
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1. Ön szerint milyen gyakorlati változásokat hoz majd a 
területi kohézióról szóló zöld könyv? 

Mivel a területi kohézióról szóló zöld könyv vitaindító írás, 
nem célja, hogy bármilyen „gyakorlati változást” hozzon. 
Ugyanakkor természetesen felmerülhet a kérdés, hogy mi-
lyen hatásai lesznek majd az általa indított vitának. Ebből 
a szempontból arra számítok, nagyobb figyelmet kap majd, 
hogy hol élnek az emberek, hol vannak a cégek, hol helyez-
kednek el a helyi közösségek vagy régiók partnereikhez, ver-
senytársaikhoz, piacaikhoz stb. képest. Más szóval – ahogy 
azt a közösségi stratégiai iránymutatások is nagyon helyesen 
kimondják -: hogy „számít a földrajzi elhelyezkedés”. Azt 
remélem, hogy a zöld könyvnek köszönhetően az állami- 
és magánszféra szereplői összefognak majd, hogy jobban 
megértsék a földrajzi elhelyezkedés jelentőségét, és hogy 
miként számolhatnak vele. Így egymást is jobban megérthetik 
és javíthatják saját, illetve közös politikáikat.

2. A zöld könyv egyik központi témája az együttműködés 
– Ön szerint milyen problémákat kell megoldani ahhoz, 
hogy tényleges együttműködés jöhessen létre a régiók 
között és transznacionális szinten?

Jelenleg a területi megfontolásokat és stratégiákat alapjában 
véve az évszázadok alatt kialakult intézményi felépítmény 
határozza meg: a piramis legalján helyezkednek el a telepü-
lések, legfelül áll a nemzetállam, és közöttük helyezkedik 
el egy vagy több további szint. Ez annyira mélyen gyökere-
zik, hogy alig tudjuk magunkat, az intézményeinket vagy 
a demokratikus legitimáció megszervezését más keretek 
között elképzelni. Ugyanakkor a valóság gyorsan változik, 

1. Ön szerint milyen gyakorlati változásokat hoz majd 
a területi kohézióról szóló zöld könyv?

Szeretném kihangsúlyozni, milyen nagy szükség van integrált 
megközelítést alkalmazó „horizontális politikákra”; ezekkel 
lehet ugyanis a területek kormányzását hatékonyabbá tenni. 
Egy-egy adott területen az uniós költségvetések és politikák 
remekül kiegészítik egymást. Ezért támogatom a Bizottság 
megközelítését, amelynek lényegét három szóval lehet kife-
jezni: kapcsolat, együttműködés és koncentráció. Így egész 
Európában áttekinthetjük, hol milyen szintet ért el a növe-
kedés, a gazdagság. Ha a tagállamok és a regionális, illetve 
helyi hatóságok úgy döntenek, az uniós alapokból „fejlődési 
csúcsokat” is lehet támogatni. Új jogalanyok jelennek meg a 
regionális fejlesztésben, például a határokon átnyúló, illetve 
metarégiók, amilyeneket a balti régióban is találunk. Ezeken a 
fejleményeken kívül a területi kohézió az összes európai régi-
óban nagy hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődés, valamint 
a verseny támogatására. Az európai alapok odaítélésekor 
a jövőben azt is figyelembe fogjuk venni, hogy munkánk 
célja a szimmetrikus, többpólusú és kiegyensúlyozott 
Európa kialakítása.

2. A zöld könyv egyik központi témája az együttműködés 
– Ön szerint milyen problémákat kell megoldani ahhoz, 
hogy tényleges együttműködés jöhessen létre a régiók 
között és transznacionális szinten?

Az első és legfontosabb dolog az, hogy a régiók rengeteget 
tanulnak egymástól, és megosztják egymással a tapaszta-
lataikat az olyan programok keretein belül, mint például a 
Régiók a gazdasági változásért, a Tudás régiói vagy az Európai 
Szomszédsági Program kezdeményezés. Európában nagyon 
erős hagyományai vannak a régiók közötti és a határokon 
átnyúló együttműködésnek. Az állami és magánberuhá-
zások, valamint a nyitott koordináció vagy az innovációs 
ökoszisztéma ugyanakkor modern fogalmak, amelyeknek 
szintén meg kell adnunk minden támogatást. A régiók és a 
városok azok a területi platformok, ahol a különféle politikák 
összekapcsolódnak egymással, és kibontakozik a hozzáadott 
értékük. 

A 2007–2013-as időszakra a 3. célkitűzést (vagyis az együtt-
működést) pénzügyi szempontból korlátok közé szorították. 
Én azt javaslom, hogy adjunk nagyobb lendületet ennek a 
célkitűzésnek. A régióközi és határokon átnyúló együttmű-
ködés rengeteg haszonnal jár: ezt a hasznot hangsúlyosabbá 
kell tenni. 

Lambert van Nistelrooij, az Európai Parlament tagja, a területi kohézióról szóló zöld könyv és az ötödik kohéziós 
politikai jelentés raportőre 

és nagyon sok kapcsolat szeli át azokat a meggyökeresedett 
és erős határvonalakat, amelyeket valamikor azért húztak, 
hogy biztosítsák a rendet a rendszerben. Jelentős előrelépé-
sek történtek már, amelyek megkönnyítik az átjárást, de a 
fennálló berendezkedés még mindig nagyon erős. Az ember 
a „települése”, a „régiója”, a „nemzete” vagy a „választói” felé 
tartozik elszámolással, és a politikai legitimáció is ezeken a 
fogalmakon keresztül valósul meg. Ez utóbbi jelenti talán a 
legnagyobb kihívást, amely a régióközi és transznacionális 
együttműködés előtt áll.   

3. Miért olyan nehéz meghatározni a területi kohéziót? 
A definíció az első kérdés, amelyről a zöld könyv vitát 
javasol, de a kérdés más vitákban is gyakran felmerül.

A gazdasági és társadalmi kohézióhoz hasonlóan, amely 
fogalmakat szintén lehetetlen egyszerű meghatározással le-
írni, a területi kohézió is gyűjtőfogalom. 2000 és 2004 között 
Michel Barnier volt a regionális politikáért felelős biztos, és 
az ő feladata volt, hogy elindítsa a vitát a területi kohézió-
ról. Barnier a területi kohézió több elemét is meghatározta: 
méltányossági megfontolásokat (pl. az emberek lakóhely-
ének nem szabad döntően befolyásolnia életesélyeiket, sem 
életminőségüket); a versenyképességet (minden egyes régió 
és helység a maga módján döntő szerepet játszik a növeke-
désben és a munkahelyteremtésben); a fenntarthatóságot és 
a felelősségteljes kormányzást. Ezek az összetevők különbö-
ző, időnként ellentmondásos megfontolásokat képviselnek. 
Ezeket minden esetben külön kell pontosítani, és lehetőleg 
egymással összeegyeztetni. A területi kohézió tehát csak 
egyfajta „felhívás keringőre”, nem maga a keringő!  

Andreas Faludi, az európai területfejlesztési politikai rendszerek professzora a delfti egyetemen működő OTB 
Lakhatási, Városi és Mobilitási Tanulmányok Kutatóintézetéből A Királyi Várostervezési Intézet 
(RTPI, Egyesült Királyság) és az Európai Tervezőiskolák Szövetségének (AESOP) tiszteletbeli tagja
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3. Nemrég jelent meg a zöld könyv. Ennek fényében meny-
nyiben tud a Parlament hozzájárulni a területi kohézióról 
folyó politikai vita előmozdításához? 

A területi kohézióról szóló vita jelenlegi stádiumában a Par-
lament új és kihívást jelentő gondolatok felvetésével járul 
majd hozzá a kohéziós politika jövőjéről indított vitához. 
Fontos, hogy az érintettek olyan horizontális fogalomként 
gondoljanak a „területi kohézióra”, melynek célja, hogy meg-
határozza, milyen területi hatásokat fejtenek ki a kohéziós és 
ágazati politikák az egyes földrajzi területekre.

Ezért az Európai Parlamentnek határozottan ki kell állnia 
amellett, hogy a Bizottság konzultációs folyamatának lezártát 
követően jelenjen meg egy fehér könyv is a területi kohézi-
óról. Csak ez teszi majd lehetővé, hogy a „területi kohézió” 
fogalma konkrét rendelkezésekben öltsön testet, amelyeket 
azután beillesztenek legközelebbi, a strukturális alapokat a 
2013 utáni időszakban szabályozó jogszabálycsomagba. Úgy 
hiszem, hogy az Európai Parlament az eddigieknél erősebb 
kézzel védelmezi majd politikáink területi dimenzióját. És ez 
a megközelítés az egész európai térségre jellemző lesz, nem 
csak a szegényebb régiókra! 

1. Ön szerint milyen gyakorlati változásokat hoz majd a 
területi kohézióról szóló zöld könyv?

A zöld könyv igen érdekes dokumentum, amely gondolatokat 
ébreszt, valamint vitát indít a területi kohézióhoz köthető 
fogalmakról. A gyakorlatban azonban a vita sikerét visszaveti, 
hogy a pénzügyeket illetően nincsen benne elég konkrét 
ötlet és megoldás. Pedig a dokumentumban megfogalmazott 
ötletek megvalósítása szempontjából a pénzügyi aspektusok 
alapvető fontossággal bírnak.

2. A zöld könyv egyik központi témája az együttműködés 
– Ön szerint milyen problémákat kell megoldani ahhoz, 
hogy tényleges együttműködés jöhessen létre a régiók 
között és transznacionális szinten?

Kiindulásként nagyon fontos, hogy meghatározzuk és ponto-
san körülírjuk, milyen jellegűek, milyen jellemzőkkel bírnak 
az egyes együttműködés-típusok. Más kihívások, problémák 
és megoldások merülnek fel a határmenti együttműködés-
sel kapcsolatban, mint a transznacionális vagy a régióközi 
együttműködések esetében. A régiók határai mentén meg-
vannak az együttműködési kultúra hagyományai, éppen 
ezért csak akkor növekedhet a transznacionális együttmű-
ködésekben résztvevő szereplők elkötelezettsége, ha a már 
létező együttműködési területeket sikerül megerősíteni, 
megszilárdítani. 

3. Ön hogyan látja a délnyugat-európai térségben létre-
jött transznacionális együttműködést, amelyben az Ön 
régiója tölti be az irányító hatóság szerepét? 

Nagyon is kedvezően: az elmúlt években komoly előrelépés 
történt. Ennek köszönhetően több mint ötszáz délnyugat-
európai szervezet indíthatott be közös együttműködési pro-
jekteket, még olyan területeken is, ahol tudomásunk szerint 
korábban nem történt kísérlet az együttműködésre. Ez az 
együttműködés valódi sikere. 

Az együttműködés és a bevált gyakorlatok  
cseréje segíti az innovációs ökoszisztémák 
kialakulását és fokozza a versenyképességet.

Jesús Bedoya Vega, a Kantábriai Regionális Gazdasági és Pénzügyminisztérium gazdasági főigazgató-helyettese 

Az egészségügyi ellátás ideális terep a határokon 
átnyúló együttműködés számára.


