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Mennyire voltak fontosak az uniós 
kohéziós alapok Észtország polgárai 
számára az ország EU-csatlakozása 
óta?   

Az EU kohéziós politikája jelentős 
mértékben hozzájárult Észtország 
gazdasági fejlődéséhez és ver-

senyképességéhez. a nemzeti finanszí-
rozás mellett a kohéziós politika volt az, 
amely lehetővé tett olyan fontos 
 strukturális változásokat, amelyeket 
egyébként rendkívül nehéz vagy akár 
lehetetlen lett volna végrehajtani. 
a tapasztalatunk azt mutatja, hogy 
a kohéziós politika, megfelelő gazdaság-
politikával kombinálva konvergenciát 
eredményez, ami a szakpolitika fő 
célkitűzése. 

A kohéziós alapoknak nagyon sok gya-
korlati eredménye is van, amelyeket az 
észt polgárok napi szinten tapasztalnak. 
Például javult a polgáraink hozzáférése 
a tiszta ivóvízhez, jobb utakkal és vasúti 
közlekedési szolgáltatásokkal rendelke-
zünk, illetve javult a gyors, széles sávú 
szolgáltatások elérése is egész Észtor-
szágban. Az uniós finanszírozás segítsé-
gével a közszféra 99 %-a mostanra 
papírmentessé vált, ily módon az észtek 

az állami ügyek intézését csaknem teljes 
mértékben online végezhetik. a kohéziós 
alapok ösztönözték az export növekedé-
sét és az innovációt, mivel nőtt az 
exporttal foglalkozó vállalkozások száma 
és a társaságok nagyobb figyelmet for-
dítanak az innovációra és a termékfej-
lesztésre. Sor került számos iskola, 
 egyetem és kórház korszerűsítésére. 
a kohéziós alap mintegy 95 ezer ember 
számára segített munkát találni. Az ész-
tek tehát közelről érzik a kohéziós poli-
tika által hozott előnyöket, amelyek segí-
tenek munkahelyek létrehozásában és 
fenntartásában, a termelékenység növe-
lésében és Észtország konvergenciájának 
támogatásában.

Az EU-hoz való csatlakozása óta 
milyen előnyeit élvezte Észtország 
a más tagállamokkal és uniós régiókkal 
való együttműködésnek? Vannak-e 
olyan példák, amelyek tanulságait 
alkalmazza Észtország?

A más tagállamokkal való együttműkö-
dés alapvető jelentőségű a határon 
átnyúló és több államot átfogó kihívások 
leküzdésében. Jó példák erre az európai 
területi együttműködési programok. Ezek 
fontosak a régiók és szervezetek szá-

mára, amikor vagy valamely konkrét 
regionális határon átnyúló kihívással 
néznek szembe, mint amilyen a Bal-
ti-tenger védelme, vagy egész Európát 
átfogó közös problémákra keresnek 
választ különböző területeken, mint ami-
lyen például az energiahatékonyság. 

A zökkenőmentes fizikai és digitális 
csatlakozások lehetővé teszik a tagál-
lamok számára, hogy teljes mértékben 
élvezhessék az egységes piac gazda-
sági előnyeit és növeljék az Unió ver-
senyképességét. Jó tapasztalataink és 
kézzelfogható eredményeink is vannak 
a határon átnyúló digitális szolgálta-
tások fejlesztése terén, például Észtor-
szág és Finnország között, amely téren 
jelentős potenciált látunk Európa egé-
sze számára. Egy új, nagy sebességű 
európai nyomtávú vasúti hálózat, a Rail 
Baltic létrehozása példa olyan együtt-
működésekre, amelyben nemcsak köz-
vetlen szomszédok vesznek részt, 
hanem más államok is, amelyeket érint 
az EU vasúti gerinchálózata e hiányzó 
részének kiépítése. Ez rávezetett ben-
nünket arra, hogy fontos közösen lát-
nunk az ilyen projektek előnyeit a pol-
gárok és a vállalkozások számára több 
országot átfogó módon.

Közös lehetőségek 
otthon és külföldön 
Miközben Észtország arra készül, hogy az év 
második felében az EU soros elnöki tisztjét töltse 
be, Jüri Ratas, az Észt Köztársaság 
miniszterelnöke arról beszélt, hogy miben áll 
a kohéziós politika jelentősége országa és annak 
polgárai számára, és hogy milyen előnyöket 
jelent Európa egésze számára.
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2017 első félévében Észtország 2004-es 
uniós csatlakozása óta első alkalommal 
látja el az Európai Unió Tanácsának 
elnökségét. Hogyan értékeli Észtország 
ezt a lehetőséget?

Az észt elnökség az EU szempontjából 
meghatározó időpontra esik. Szükséges, 
hogy az EU ne csak szavakban, de 
tettekben is egységes legyen, mert az 
egységesség igazi értékét a gyakorlatban 
mutatja meg. Az észt elnökség során arra 
törekszünk, hogy még erősebbé tegyük az 
EU-t a jövőre nézve, hogy az általa 
nyújtott előnyök végül minden országot, 
várost, községet és családot elérhessenek. 
Az elnökség nagy felelősséggel jár, mert 
az EU elválaszthatatlan része lett 
mindennapi életünknek. 

Milyen kihívásokkal jár az elnökségi 
feladatok ellátása az Önök országa 
számára, és hogyan befolyásolták e 
kihívások az elnökség prioritásainak 
meghatározását?

Észtország fő célja az elnökség során, 
hogy az EU egységes és meghatározó 
maradjon. Az EU a négy alapvető szabad-
ságon, valamint a béke és a jólét közös 
értelmezésén alapul. Mindezt előrebo-
csátva, az észt elnökség célja, hogy olyan 

kérdéseken dolgozzon, amelyek segítenek 
egy nyitott és innovatív gazdasággal ren-
delkező Európa létrehozásában és előse-
gítésében, a biztonság fenntartásában, 
előmozdítják egy digitális Európa létrejöt-
tét és az adatok szabad mozgását, vala-
mint biztosítják, hogy az EU fellépései 
inkluzívak és fenntarthatók legyenek.

Milyen prioritásokat állított fel az 
észtországi elnökség a kohéziós politika 
terén, és hogyan tervezik megvalósítani 
azokat?

A kohéziós politika területén két fő prio-
ritásunk van. Az első a kohéziós politika 
jövőjéről folyó egyeztetések előmozdí-
tása a Tanács keretében. Várjuk többek 
között a 7. kohéziós jelentést, a Siim 
Kallas által vezetett egyszerűsítéssel 
foglalkozó magas szintű munkacsoport 
javaslatait, az EU pénzügyeinek jövőjére 
vonatkozó vitaanyagot. a második prio-

ritás, hogy folytassuk a munkát az úgy-
nevezett „salátarendelet” kapcsán, 
amelynek célja a szakpolitikai egyszerű-
sítés. Ez egy meglehetősen összetett ügy, 
de mindent megteszünk annak érdeké-
ben, hogy haladást érjünk el. 

Ön szerint milyen irányban fognak 
2020 után változni a kohéziós politika 
prioritásai és végrehajtási 
mechanizmusai? Mik a június végén 
Brüsszelben megrendezendő kohéziós 
fórummal kapcsolatos várakozásai?

A kohéziós politika az egyetlen olyan uniós 
szakpolitika, amely biztosítja a stabilitást 
és a pénzügyi eszközöket a hosszú távú 
strukturális reformokhoz, ilyen módon az 
uniós politika kritikus fontosságú területe. 
Enélkül számos reform és a tagállamok 
gazdasági fejlődésének jelentős része 
leállna. Miközben a kohéziós politika haté-
konyabbá tételéről vitatkozunk, szükséges 
elgondolkozunk azon is, hogy egyszerűbbé 
és eredményalapúbbá tegyük azt, valamint 
összhangot teremtsünk a szakpolitikán 
belül és az EU egyéb támogatási eszköze-
ivel. a júniusi kohéziós fórum ideális alka-
lom annak megvitatására, hogy miként 
lehet a kohéziós politikát leginkább Európa 
érdekeinek szolgálatába állítani. 

Szükséges, hogy az EU ne csak szavakban, 
de tettekben is egységes legyen, mert az 
egységesség igazi értékét a gyakorlatban 

mutatja meg. 

A kohéziós alapoknak nagyon sok 
gyakorlati eredménye is van, amelyeket az észt 

polgárok napi szinten tapasztalnak. 


