
Markku Markkulát, a finnországi 
Espoo városi tanácsának tagját 
választották idén a Régiók Euró-
pai Bizottságának új elnökéül 
két és fél éves hivatali időre. 
A Panorama magazinnak Európa 
régióival kapcsolatos céljairól és 
az intelligens szakosodási mód-
szert segítő tényezőkről beszélt. 

▶A Régiók Bizottságának új elnökeként mit gondol, melyek 
az európai régiók előtt álló legnagyobb kihívások? 

A legfőbb kihívást a növekedést és innovációt szolgáló állami 
és magánberuházások újraindítása jelenti. Regionális és helyi 
vezetőként tudjuk, mennyire sürgető ez a kérdés. Világosan 
megfogalmazott célkitűzésekre, megfelelő finanszírozásra 
és új partnerségekre van szükség az Unió, a nemzeti kormá-
nyok, a régiók, a városok és a magánszektor között. 

A közös beruházási célok egyértelműek, és olyan politikai 
területeket érintenek, mint a városok fenntarthatósága, az 
ipari és társadalmi innováció, a vállalkozók támogatása, az 
energiahatékonyság és a biztonság, a digitális gazdaság és 
a befogadás. A megfelelő finanszírozást és partnerségeket 
két fő eszköz köré kell csoportosítani: egyrészről az EU 
350 milliárd EUR-s kapacitást jelentő, és az egyedülálló, alul-
ról felfelé építkező stratégiai megközelítést képviselő regio-
nális politikája, másrészről az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap köré.

Az említett eszközökön belül különösen a regionális vállalko-
zói ökoszisztémára kell koncentrálnunk. Tapasztalatom sze-
rint Európának jelenleg az érdekeltek erőteljes bevonására 
és elkötelezettségére van szüksége az innovációs kísérlete-
zés és kísérleti projektek terén. Nem szabad a pénzt és az 
időt újból és újból a tervezésre fordítani. Az európai partner-
ségek részeként konkrét regionális vállalkozásfejlesztési 
mutatót kell kidolgoznunk és alkalmaznunk.

▶ A RÉGIÓK A JÖVŐBELI 
NÖVEKEDÉS ÚTTÖRŐI

▶Mit gondol, milyen hosszú távú hatása van a közelmúlt-
béli európai politikai eseményeknek – különösen a görög-
országi válságnak – az EU régiói közötti kapcsolatra? 
Hogyan lehetne megfelelően kezelni a helyzetet?

A városok és régiók több tagállamban még mindig példátlan 
pénzügyi megszorításokra kényszerülnek. Mindez ráadásul 
egy olyan időszakban történik, amikor a helyi közösségek 
meggyengültek a recesszió miatt, és nagyobb mértékű 
támogatásra szorulnának. Ezért kifejezetten fontos, hogy 
az összes kiváló uniós növekedési politika a lehető leggyor-
sabban és leghatékonyabban elérhető legyen a számukra. 
A bejelentett terv, amely mobilizálja és felgyorsítja az Unió 
regionális politikáját a görögországi növekedés és munka-
helyteremtés támogatására, az első kézzelfogható lépés 
a helyes irányba. A Régiók Európai Bizottságának tagja-
ként minden tőlünk telhetőt megteszünk a helyi és regioná-
lis adminisztrátorok támogatásáért, hogy a legmegfelelőbb 
elképzelések és stratégiák mentén új munkahelyek és vál-
lalkozói lehetőségek jöjjenek létre a polgárok számára, ami 
a kohézió erősítésének fő eszköze.

▶Mit gondol, hogy a megreformált regionális politika meg-
közelítése, vagyis hogy ösztönözni kell a régiókat arra, hogy 
felismerjék és előtérbe helyezzék az erősségeiket az „intel-
ligens szakosodási megközelítésként” ismert szemlélet 
révén, valóban segíteni fog abban, hogy új munkahelyek 
jöjjenek létre, és növekedés induljon el Európa régióiban? 

Egyike vagyok azoknak, akik már a kezdetektől fogva támogatták 
az intelligens szakosodás ötletét. Láttam, hogy Finnországban 
mely intézkedések működnek, melyek nem. Meggyőződésem, 
hogy az intelligens szakosodás óriási potenciállal bír a helyi erő-
források mobilizálása terén a növekedést és innovációt ösztönző, 
igényre szabott és inkluzív stratégiára nézve. Minden régiónak 
ragaszkodnia kell néhány prioritáshoz, és szilárd európai part-
nerségeket kell kiépítenie.
 
Azt is hiszem, hogy a regionális és helyi vezetők többsége ezt 
a szemléletet követi, ezt próbálja megvalósítani a gyakorlatban. 
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▶INTERJÚ 



Kis, fokozatos lépésekkel azonban nem érhető el a szükséges 
fejlődés. Nemet kell tudni mondani azokra a jó javaslatokra 
és lehetőségekre, amelyek nem összeegyeztethetők az emlí-
tett stratégiákkal, és közép-, illetve hosszú távú célokat kell 
megfogalmazni.

▶Hogyan látja a Régiók Bizottsága szerepének fejlődését, 
különösen ami az európai növekedési menetrend priori-
tásainak támogatását jelenti: a reálgazdaságot, a kar-
bonszegény gazdaságot, a kutatást és az innovációt érintő 
beruházáson keresztül?

A reálgazdaság, a fenntarthatóság és az innováció erős helyi 
vetülettel bír. A Régiók Bizottsága ezért elkötelezett az uniós 
politikák alakításának, végrehajtásának és monitorozásának 
támogatása iránt ezeken a területeken. A reálgazdaság leg-
égetőbb kérdése azzal kapcsolatos, hogy mit tegyünk a váro-
saink és iparaink károsanyag-kibocsátásának visszaszorítása 

érdekében. Ez mind a társadalmaink, mind a vállalkozásaink 
terén fokozottabb innovációt kíván. Európának szilárd, alulról 
felfelé szerveződő mozgalmat kell elindítania, ami úgy valósít-
ható meg, hogy minden régiót arra ösztönzünk, legyen úttörő 
a saját intelligens szakosodáson alapuló prioritási területén. 
Mindehhez erős európai partnerségekkel járulhatunk hozzá. 
A Régiók Bizottsága fontos szerepet tölt be megalapozott és 
szilárd véleményével, valamint új és szakosodott kezdeménye-
zéseivel, például ismeretmegosztó platformokon, intézmény-
közi partnerségeken keresztül (ilyen az Európai Beruházási 
Bankkal közösen elindított, a Juncker-tervhez kapcsolódó cse-
lekvési terv), és azáltal, hogy részt vesz az egyszerűsítéssel 
foglalkozó munkacsoportok munkájában.

▶Mit vár a jövőtől, különösen az OPEN DAYS 2015-től?

Az idei OPEN DAYS során értékelhetjük a 2014–2020-as 
kohéziós politika operatív programjainak indulását, és jobban 
megérthetjük, hogyan zajlik az újonnan felmerülő prioritások 
átültetése konkrét stratégiákba és projektekbe a gyakorlat-
ban. Nehezen tudok még egy olyan eseményt elképzelni, 
amely jobban és kézzelfoghatóbb módon testesítené meg az 
„egység a sokféleségben” elvet, a közös értékek, célok és 
eszközök megosztásának eszméjét, miközben különböző és 
konkrét megoldásokat kínál a problémák megoldására és 
a lehetőségek kiaknázására.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
www.cor.europa.eu

A BERUHÁZÁSOK  
ÉS A NÖVEKEDÉS 
PARTNEREI

Az OPEN DAYS 2015 rendezvényt október 12. és 15. között 
rendezik meg az: „EURÓPA RÉGIÓI ÉS VÁROSAI: A BERU-
HÁZÁSOK ÉS A NÖVEKEDÉS PARTNEREI” CÍMMEL. 

Csakúgy, mint az OPEN Urban Day, az OPEN DAYS University 
és a RegioStars 2015 díj, az OPEN DAYS 2015 is a következő 
három fő téma köré épül: 
1. EURÓPA MODERNIZÁCIÓJA: az energiaunió és a digitális 
egységes piac régiói.
2. ÜZLETI LEHETŐSÉGEKRE NYITOTT RÉGIÓK: kkv-k 
fejlődése, innováció és munkahelyteremtés.
3. HELYEK ÉS TEREK: város- és vidékfejlesztés, a városi és 
vidéki területek integrációja.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/
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panorama [2015. ŐSZ ▶ 54. SZÁM]

http://www.cor.europa.eu

