
 

Zöld könyv a területi kohézióról –       az előttünk álló út

| inforegio | panorama | 28. szám | 13. o. | 

Területi kohézió – azt hisszük, kell nekünk, 
de nem tudjuk pontosan, mit jelent
Vajon az együttműködés és a verseny kölcsönösen 
kizárják egymást? Vajon a kohéziós pénzeket a GDP 
tekintetében lemaradó területek támogatására vagy a 
kiemelkedő teljesítményt nyújtók erősítésére kell-e for-
dítani? Tulajdonképpen mennyire használható mutató 
a GDP? Ez csupán néhány azon kérdések közül, ame-
lyek a területi kohézióról és a kohéziós politika jövőjéről 
rendezett konferencián elhangzottak. Az eseményen – 
amelynek 2008. október 30–31-én Párizs adott otthont 
– számos tagállamból több mint ezer küldött, valamint 
a szakpolitika és a tudomány területéről érkező előadók 
vettek részt. A Panorama is jelen volt a konferencián, 
és beszámol a megvitatott témákról, a párhuzamosan 
rendezett műhelymegbeszélésekről és a záró kerekasz-
tal-beszélgetésről. 

Az előadók egyetértettek abban, hogy nem könnyű meg-
ragadni a területi kohézió fogalmának lényegét, de ez csak 
fokozza a vita szükségességét. Égető szükség van konszen-
zus kialakítására azzal kapcsolatban, mit is jelent ez a foga-
lom, és hogyan kell azt a gyakorlatban felmerülő konkrét 
helyzetekre lefordítani, tekintettel a fogalom Lisszaboni 
Szerződésben betöltött szerepére. Bár egyelőre nem tör-
tént meg e szerződés ratifikálása, az előadók egyöntetűen 
reményüket fejezték ki, hogy a szerződés aláírására sor 
fog kerülni, ami pedig szükségessé teszi a területi kohézió 
fogalmának meghatározását és a fogalomhoz kapcsolódó 
hosszú távú perspektívák megfogalmazását.

A konferenciát megnyitó francia területfejlesztési államtitkár, Hubert Falco olyan szélesebb körű vita szükségességét hangsú-
lyozta, amelybe az aktívan tevékenykedő érintettek mellett bekapcsolódhat bárki, aki úgy érzi, hogy van mondanivalója. „Ez 
a konferencia azt jelzi, hogy készek vagyunk megkezdeni egy helyi szinttől az európai szintig terjedő párbeszédet, én pedig 
a mai és holnapi nap folyamán sorra kerülő eszmecsere tanulságait a november 25–26-i marseilles-i miniszteri találkozó elé 
fogom tárni” – mondta az államtitkár a rendezvény megnyitásakor. A nyilvános konzultáció február végéig tart.

A különböző műhelyviták során megfogalmazott következtetések összefoglalásával kezdődő zárónapon az előadóknak 
lehetőségük nyílt arra, hogy a hallgatóság kérdéseire válaszoljanak. A kohéziós politika jövője volt a fő téma azon a záró 
kerekasztal-beszélgetésen, ahol többek között Danuta Hübner regionális ügyekért felelős uniós biztos, Pierre Dartout (a 
területfejlesztésért és a területek versenyképességéért felelős tárcaközi küldött Franciaországból), valamint Mario Pezzini, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) állami kormányzási és területfejlesztési ügyekért felelős igazga-
tóhelyettese fejtette ki gondolatait.

A vita elindításával „kinyitották Pandora szelencéjét”
A globalizáció hatása a pénzügyi piacok most tapasztalt sérülékenységére, az éghajlatváltozás, a demográfiai trendek mind 
azt erősítik, hogy az EU valamennyi régiójában alkalmazkodni kell a kialakuló helyzethez. 

A nagyteremben összegyűlt küldöttek gyakorlatilag egybehangzó értékelést hallhattak mindarról, ami elkerülendő, vagyis 
arról, hogy milyen ne legyen a területi kohézió: a pénzeket nem szabad a rosszul átgondolt ágazati politikák által okozott károk 
jóvátételére szolgáló kompenzációnak tekinteni. „Az ágazati szakpolitikai tevékenység minden fázisában figyelembe kell 
venni az érintett területet, különben csak az időnket vesztegetjük” – mondta Michel Delebarre, a Régiók Bizottságának 
alelnöke. Elmondása szerint intézményük szilárd meggyőződése, hogy a területi kohézió nem tekinhető egy olyan eszközkész-
letnek, amely az egyéb szakpolitikák végrehajtása kapcsán felmerülő problémák okozta károk kijavítására szolgál. 

Az előadók különböző elképzeléseket fogalmaztak meg arról, mit jelentsen a kohézió, és hogyan kellene megvalósítani a 
céljait, de abban mindannyian egyetértettek, hogy a vita – bármilyen bonyolult is – kulcsfontosságú, és olyan kérdéseket kell 
megválaszolnia, mint: Szükség van-e területi kohézióra vagy sem? Mit kellene finanszírozni, és ki kapja a támogatást? Integ-
rált vagy ágazati politikákra van-e szükség? Mi a többszintű kormányzás szerepe? Hogyan illeszkedik a területi kohézió más 
szakpolitikákhoz? E vita megkezdését Pandora szelencéjének kinyitásához hasonlította Jan Olbrycht, az Európai Parlament 
REGI bizottságának tagja, amikor egyértelműen azt hangoztatta, hogy bármennyire is vitatott a téma, foglalkozni kell vele és 
világosan kell beszélni róla. „A vita hasznos volt az állam fejlesztése szempontjából is, az újabb tagállamok számára pedig a 
helyes kormányzáshoz vezető tanulási folyamat részének tekinthető” – mondta.

A területi kohézióról szóló párizsi konferenciáról jelentjük



 

Zöld könyv a területi kohézióról –       az előttünk álló út

| 14. o. | inforegio | panorama | 28. szám |

A kohézió és a közös agrárpolitika
Európa 50%-a túlnyomórészt vidéki terület, amely a lakosság 
körülbelül 20%-ának ad otthont. Közép- és Kelet-Európában 
jellemzően nagyobb az olyan vidéki területek aránya, amelyek-
nek egyszerre kell szembenézniük a migráció és a modernizá-
ció kihívásaival. Változáson megy keresztül a vidéki területek 
hasznosításának módja, funkiójuk pedig a földrajzi viszonyok 
vagy a nemzeti politika miatt gyakran eltér egymástól a kü-
lönböző tagállamokban. Egy dolog azonban az EU egészére 
igaz: a vidéki régiókban tapasztalhatók az egy főre jutó GDP 
mértékének legnagyobb eltérései. 

A Bizottság előrejelzései szerint 2014-ig ötmillió munkahely 
fog megszűnni a mezőgazdaságban. Gazdasági szemszögből 
ugyanakkor mégsem szabad a vidéki régiókat eleve hanyat-
lónak tekinteni.

Néhány a megvitatott pontok közül:

•		A	KAP	területi	dimenziója	tagadhatatlan,	különösen	ha	fi-
gyelembe vesszük, hogy a „hátrányos helyzetű terület” stá-
tusz, az agrárkörnyezetvédelmi intézkedések, a LEADER és 
különböző termelési típusok szorosan kötődnek a földrajzi 
viszonyokhoz. 

Felmerülő kérdések: Következik-e a fentiekből, hogy meg kell 
erősíteni a KAP területi dimenzióját? Hozzá kellene-e járulnia 
a KAP-nak a kohézióhoz? Szükségük volna-e a szakpolitiku-
soknak területi hatástanulmányokra?

•		A	vidéki	területek	sokféle	kihívással	néznek	szembe,	ame-
lyek közül néhány a KAP és a kohéziós politikák lényegét 
érinti. A tagállamok által tapasztalt nehézségek valószínűleg 
részben azzal magyarázhatók, hogy nem világos a célok és 
a tevékenységek megosztása a kohéziós és a vidékfejlesztési 
politikák között.

Felmerülő kérdések: Szükség van-e a vidéki területek fejlődé-
séhez hozzájáruló kohéziós politikai intézkedések értékelésére? 
Vajon szükség van-e egy olyan európai politikára, amely kizáró-
lag a vidék problémáival foglalkozna? Újra kellene-e értékelni a 
regionális pénzek kezelését? Hogyan lehet gondoskodni a több 
ágazatra kiterjedő és többszintű kormányzásról?

Fenntartható fejlődés
Európa számára napjainkban az egyik legnagyobb kihívást 
egy olyan gazdasági rendszer megteremtése jelenti, amely 
összhangba tudja hozni a versenyképességet, a szénfelhaszná-
lás korlátozását és az energiaellátás biztonságát. A megújuló 
energiaforrások használatának ösztönzése magával hozza a 
viszonylag csekély mértékű termelésről a tömegtermelésre 
történő átállást. A kohéziós politika szempontjából a feladat a 
növekedésre és a munkahelyekre hangsúlyt fektető lisszaboni 
stratégia céljainak a fenntartható fejlődésre összpontosító gö-
teborgi stratégia céljaival való összehangolása. 

A kibocsátás-kereskedelmi rendszer, a megújuló energiafor-
rások ösztönzése, az energiahatékonyság, valamint a szén-
dioxid-leválasztási és földalatti tárolási módszerek javítása 
mind a gázkibocsátások visszaszorítását segítik majd elő. A 
tagállamok egyértelmű elvárása az, hogy a tőlük egyenként 
megkövetelt célok meghatározása során tekintettel legyenek 
a nemzeti szintű területi tényezőkre. 

Az éghajlat változása és annak hatásai kétségtelenül külön-
bözőképpen fogják érinteni a különböző régiókat. Azt, hogy 
a területek mennyire lesznek képesek kezelni a problémát, 
az fogja meghatározni, hogy milyenek a földrajzi viszonyaik, 
illetve hogy milyen stratégiát követtek és a múltban milyen 
döntéseket hoztak a területfejlesztés, az energiapolitika és a 
gazdasági fejlődés terén.

Ezzel kapcsolatban többek között a következő kérdések 
merülnek fel:

•		Az	éghajlatváltozás	elleni	küzdelemben	miért	kell	fontos	fel-
tételnek tekinteni a diverzitást és a területek potenciálját?

•		Döntő	jelentőségű-e	az	éghajlatváltozás	elleni	küzdelemben	
a közösségi, a nemzeti és a helyi szintű közigazgatási szervek 
fellépése? 

•		Milyen	mértékben	függ	a	fenntartható	fejlődést	szolgáló	te-
rületi stratégiák sikere a göteborgi stratégia és a lisszaboni 
stratégia integrálásától?
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Területi kohézió és kormányzás
A Panorama részt vett a kormányzásról rendezett műhely-
megbeszélésen, ahol kulcsfontosságú szempontként merült fel, 
milyen nehéz meghatározni a terület fogalmát: közigazgatási 
értelemben vett területi egység értendő-e alatta vagy maga a 
földterület? Ha maga a földterület, akkor a rajta élő emberekkel 
együtt vagy azok nélkül értendő-e? Ráadásul a kormányzás 
fogalmának értelmezése is eltér egymástól a különböző tagál-
lamokban. „Miért nincsenek egyetemi kurzusok a kormány-
zásról?” – tette fel a kérdést Jean-Marie Beaupuy, az Európai 
Parlament egyik francia képviselője.

A kormányzás különböző szintjei közötti és a területek közötti 
együttműködés kérdését egyaránt megvitatták. Beaupuy úgy 
véli, a kormányzás akkor a leghatékonyabb, ha egyaránt magában 
foglalja az intézmények általi – vagyis törvényes – kormányzást, 
illetve a partnerségen alapuló kormányzást, amelyben az állam-
polgárok igényeire az államigazgatástól elvártakon túlmutató 
módon reagáló önkéntes szervezetek vesznek részt. „Egy ilyen 
típusú együttműködés keretében meg lehet nevezni a tárgyat, 
fel lehet tárni a problémát, cselekvési tervet lehet elfogadni és 
azt meg lehet valósítani” – mondta, hozzátéve, hogy az alapvető 
nehézséget nem a szükséges pénz okozza, hanem az emberi 
természet. – „Meg kell értetni az emberekkel, hogy a hatalom 
megosztása nem jelent rájuk nézve fenyegetést.”

Egyes tagállamokat visszatart az, hogy fenyegetésként érzé-
kelik, amikor határ menti régiók együttműködő, interaktív 

csoportosulásokat hoznak létre. A konferencia hallgatósága 
ugyanakkor megtudhatta, mennyi mindent lehet tenni a közös 
célok elérése érdekében az „európai területi együttműködési 
csoportosulás” (EGTC) formájában testet öltő, régiók közötti, 
határokon átnyúló együttműködés keretében. Udvardi Péter, az 
egyik első uniós EGTC, az Ister Granum igazgatója elmondta, 
hogy az érintett magyarországi és szlovákiai régiók azonnal 
megragadták az EGTC-alakítás lehetőségét: „A közös intézmé-
nyek hiánya korábban ugyanis visszavetette a régiót.” Tanácsadó 
testületükben helyet kapnak a térség legfontosabb munkaadó-
inak számító három legnagyobb cég képviselői, három ipari 
és kereskedelmi kamara, valamint a civil szervezet regionális 
parlamentjének négy tagja. Az együttműködés a logisztika, a 
televízió- és rádióműsorszórás, az ipar és az egészségügy terüle-
tére terjed ki – ezek terén regionális rendszer kiépítésére került 
sor –, valamint a turizmusra, amelynek keretében a régiókat 
behálózó tematikus útvonalakat alakítottak ki. 

Az EU balti-tengeri stratégiájáról beszámoló Colin Wolfe, a 
regionális politikai főigazgatóság területi együttműködési 
osztályvezetője így foglalta össze, hogyan éli meg az eseményeket 
a gyakorlatban: „A kohézió lényege, hogy áthidaljuk a távolsá-
got, leküzdjük a széttagoltságot és az egyenlőtlenséget.”

E témával kapcsolatban a következő kérdések merülnek fel:

•		Szükség	lenne-e	európai	szinten	a	területfejlesztéssel	foglal-
kozó miniszterek tanácsára?

•		Hogyan	kellene	fokozni	a	területi	hatást	kifejtő	uniós	szak-
politikák koherenciáját a fenntartható fejlődés nemzeti és 
regionális szintű támogatása érdekében?

•		Hogyan	erősíthető	a	transzeurópai	együttműködés	az	össze-
kapcsolódás és a területi integráció megkönnyítése céljából?

Hogyan illeszkedik a területi kohézió 
a lisszaboni folyamatba?
A kohézióról szóló negyedik jelentés szerint nőtt a veszélye a 
területi kiegyensúlyozatlanságnak, amely abból adódik, hogy a 
növekedés, az innováció és a termelés az Unió legdinamikusabb 
régióiban koncentrálódott. Ez megerősíti annak szükségességét, 
hogy számolni kell a lisszaboni stratégia különböző területekre 
gyakorolt hatásával, valamint e területeknek a stratégia adta 
lehetőségek kihasználására való képességével.

A legtöbben egyetértenek abban, hogy a lisszaboni stratégia cél-
jainak meghatározása és végrehajtása során nagyobb figyelmet 
kell szentelni a területi diverzitásnak, valamint alaposabban 

meg kell vizsgálni, milyen mércével mérik és határozzák meg 
a területeket. 

A területi együttműködés felgyorsítja a helyes gyakorla-
tok terjedését és átadását, a kohéziós politika egésze pedig 
– céljaival és eszközeivel – jelentősen támogatja a lisszaboni 
stratégiát. 

Ezzel kapcsolatban többek között a következő kérdések 
merülnek fel:

•		Ha	a	gazdasági,	társadalmi	és	területi	kohézió	lényege	a	gaz-
dasági tevékenység kiegyensúlyozott eloszlása, mi az állami 
hatóságok szerepe annak biztosításában, hogy az adottságok 
és lehetőségek kiaknázása Európa valamennyi területén a 
lehető legoptimálisabb legyen?

•		Segíthet-e	a	területi	kohézió	abban,	hogy	az	EU	elérje	a	növe-
kedés és a foglalkoztatás terén kitűzött céljait?

•		Milyen	innovációs	politikák	bevezetése	szükséges	annak	el-
kerülése érdekében, hogy a jó adottságú területek és a kevésbé 
fejlett területek között technológiai szakadék alakuljon ki?

•		Vajon	az	erősségek	és	gyenge	pontok	egyedi	értékelésén, 
valamint a helyi partnerségeken alapuló, specifikus regionális 
innovációs stratégiáknak a regionális politika rendszeres 
elemeivé kellene-e válniuk?
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Merre tovább?  
A konferencia záróértekezletén több volt a kérdés, mint a válasz, több problémát vetettek fel, mint ahányra megoldást talál-
tak, de a kérdések konkrétak voltak, a problémákat pedig pontosabban meghatározták. A regionális politikai főigazgatóság 
főigazgató-helyettese, Katarina Mathernova előző nap elhangzott vitaindító megjegyzése, amely szerint „a területi kohézió 
fogalma nehezen megragadható, de egyre több jelentéssel telik meg”, beigazolódni látszott. 

Jóllehet a területi kohézió fogalmát bevezető Lisszaboni Szerződést még nem ratifikálták, a konferencián egyértelműen kide-
rült, hogy a téma kapcsán számtalan vélemény és aggály fogalmazódik meg: Mennyire fogja elvonni a területi együttműködés 
a tagállamok hatáskörét? Hogyan lehet megoldani a gyakorlatban, ha minden szinten, minden szakpolitika tervezése során 
figyelembe kell venni a területi kohéziót és a területek egyedi jellemzőinek értékelését? „Térségspecifikus”, „alkalmasabb mu-
tatók”, „a térkép alaposabb tanulmányozása”, „a pénzeket ne tekintsük elsősegély-csomagnak”, „szimultán együttműködés 
és verseny”: nem kétséges, hogy a témáról még nagyon sok vita fog folyni, és igencsak időszerű a Bizottság zöld könyve és az 
azt követő nyilvános konzultáció.

Hol is tartunk tehát most? Andreas Faludi, a Delfti Műszaki Egyetem területpolitikai rendszerekkel foglalkozó oktatója szerint 
most nem iránymutatásokat és rendeleteket kell fogalmazni, hanem transznacionális szinten és nemzeti szint alatt működő 
felülvizsgálati csoportok által végzett módszeres hatástanulmányok mellett a „pragmatikus szakpolitikai tervezés” folytatására, 
és a kohéziós politikák minden szinten történő energikus megvalósítására van szükség. 

A „terület” szó meghatározása kényes dolog: a szó egyrészt a nemzetállamok eszméjéhez kapcsolódik – hiszen az országok 
terület nélkül nem országok –, másrészt napjainkban az emberi szándék eredményeként is kialakulhatnak „területek”. „E két 
fogalom ellentmond egymásnak” – mutatott rá Faludi, hozzátéve, hogy a tagállamok nagyon nehezen akarják hatásköreiket 
transznacionális csoportoknak átengedni. 

Míg a tagállamok adott esetben nehezen hiszik el, hogy a régiók közötti együttműködés javíthatja a versenyképességet és 
jobbá teheti a polgárok életét, az erről már meggyőződött szakpolitikusok számára inkább az okoz problémát, hogyan ítéljék 
meg, milyen gyakorlati hatást sikerül elérniük. A leggyakrabban használt mutató – a GDP – nem alkalmas a helyzet kellően 
finom részletekbe menő leírására. Maternova kifejtette, hogy a mutatóknak normatív vagy leíró funkciójuk lehet; az előbbi 
kategóriában a GDP, markáns jellege miatt meghatározó fontosságú és az is marad; ami a második kategóriát illeti, a Bizottság 
jelenleg dolgozik az Eurostattal a jelenségek dinamikájának jobb megértésén.

Bármire is jutnak, az aligha lesz mindenkinek kedvére való. „A mutatók kérdése tényleg probléma, hiszen minden tagállam 
megpróbálja azokat saját tartalommal megtölteni” – mondta Faludi.

A határok nem jelenthetnek akadályt a területi kohézió előtt.
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Mit jelent a terület az Ön számára?
IT   
Territorio – körülhatárolt, kormányzás  
alatt álló földterület

DE   
Gebiet – tér 
Territorium – földterület a rajta élő  
emberekkel együtt

FI   
Alue – térség

FR  
Territoire – földterület a rajta élő emberekkel 
együtt

EN 
Territory – valaki tulajdonában lévő 
földterület 
Terrain – telek, különös tekintettel annak 
fizikai tulajdonságaira

EL  
Έδαφος − föld, földterület, térség

Helyszíni vélemény

„Nagyon jól szervezett és érdekes volt ez a konferen-
cia, az előadók lendületes előadásokat tartottak. Bár 
most már világosabbak a kulcsfontosságú szempon-
tok, érdekes lett volna azokat is meghallgatni, akik 
nem értenek egyet a kohézió eszméjével és annak 
területi dimenziójával. Érdekes volna hevesebb vitát 
generálni.”

Concha Játiva Sevilla – regionális politikai szak-
értő Valencia tartományi kormányának gazdasági  
főigazgatóságán.

A hitelválság árnyékában
Jóllehet a konferencia tervezésekor még senki sem gon-
dolta volna, a pénzügyi piacokon uralkodó káosz in-
novációs projektek ezreit sodorhatja veszélybe Európa-
szerte, miközben súlyosan érinti a munkahelyeket és a 
vállalkozói szférát is. 

Michael Ralph – a foglalkoztatásért, szociális ügyekért 
és esélyegyenlőségért felelős biztos, Vladimir Spidla 
szóvivője – aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a válság 
alááshatja mindazt, amit a lisszaboni stratégia keretében 
eddig sikerült elérni. „A szocális alapokat fel lehet és fel 
is kell használni a munkavállalók és a cégek ösztönzésére 
– ez nélkülözhetetlen a jövőbeli fejlődéshez. Soha nem 
szabad elfelednünk, hogy recesszió idején mindig a 
leggyengébbek szenvednek leginkább.”

Alain Rousset, a Francia Régiók Társulásának elnöke a konferenciát megelőző, nyitó sajtóértekezleten egy ördögi kör veszé-
lyét vázolta fel. Sürgette, hogy rövid távú finanszírozással segítsék át az EU-n belüli vállalkozásokat és kutatóintézeteket a 
következő egy-két éven. „Most az a cél, hogy a pénzügyi válság hatását és időtartamát a minimálisra korlátozzuk. Fennáll a 
veszélye, hogy gátoljuk a hitelezői befektetéseket, mert a hitelforrások elapadása miatt az innovációs munka is áll.” Rousset 
szerint félő, hogy ha nincs jelentős állami hitelezés, a bankok nem fognak közbelépni.

A Bizottság küldöttei biztosították a konferencia résztvevőit arról, hogy folyamatban vannak pénzügyi intézkedések a tagál-
lamok helyzetének megkönnyítése érdekében.

Amint Hübner biztos kifejtette: „Egyrészt létezik egy belső piac, amelynek szerkezete a versenyképességet szolgálja, és adott 
az eurozóna stabil makroökonómiai kerete. Másrészről ott a kohéziós politika, amely a társadalmi-gazdasági harmónia 
tiszteletben tartására és a szolidaritás védelmére épül. Szükségünk van egy olyan kohéziós politikára, amely valameny-
nyi társadalom, terület és régió számára megfelelő. Egyféle pénzt használunk, egységes a piacunk, legyen egységes a 
kohéziós politika is.”


