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A Banco de Portugalnál – és az 
Európai Központi Bank felügye-
leti testületénél – eltöltött csak-
nem négy év után a kohézióért 
és a reformokért felelős új biz-
tos, Elisa Ferreira visszatér első 
szerelméhez: a fejlesztési projek-
tekhez és azon emberekkel való 
találkozáshoz, akiknek az életét 
meg szeretnék változtatni. 

Hogyan reagált, amikor felkérték a 
kohézióért és a reformokért felelős 
biztosi címre? 

Nagyon boldog voltam, hiszen a sok más 
dologgal töltött idő után olyan érzés 
volt, mintha hazatértem volna – vissza 
ahhoz, ami igazán kedves a számomra. 
Azzal kezdődött a szakmai életem egye-
temi hallgatóként és köztisztviselőként 
egyaránt, hogy regionális fejlesztési 

problémákon dolgoztam. Az egyik régió 
állami ügynökségénél dolgoztam – az  
észak-portugál régió fejlesztési tanácsá-
nak alelnökeként 1988 és 1992 között. 
Később környezetvédelmi miniszter, 
majd tervezésért felelős miniszter vol-
tam. Ezek az ügyek nagyon közel állnak 
a szívemhez. 

Időbe telt, amíg újra berendezkedett, 
vagy úgy érzi, azonnal felvette a fonalat?

Azt nem mondhatnám, hiszen sok időt 
töltöttem távol a témától. A portugál 
és az Európai Parlament tagja is 
voltam 2002 és 2004, illetve 2004 és 
2016 között. Igazgatótanácsi tag 
voltam, majd később, 2016-tól a 
Portugál Központi Bank alelnöke. 
Áttértem a jogalkotásra, később a 
bankfe lügye let re  –  ezek sokka l 
szárazabb, absztraktabb területek, és 
inkább szabályokkal foglalkoznak, 
mint  emberekkel  vagy helysz ín i 
fejlesztéssel.

Szeretem látni, hogy mi zajlik a helyszínen, 
megérteni azt, és megpróbálni változtatni 
a helyzeten. A regionális fejlesztés, vala-
mint a kohézióért és a reformokért felelős 
biztosi cím lehetővé teszik számomra, 
hogy közvetlenül részt vegyek a folyama-
tokban, és ne csak távolról szemléljem a 
munkánk következményeit. Szeretem látni, 
hogy milyen hatása van a munkánknak.

Most más problémák vannak. Viszont 
még mindig látom az összefüggéseket 
a jelenlegi és azon idők között, amikor 
még ez volt a fő tevékenységem.

Kihívásokkal teli időszakban tért vissza 
a munkájához, éppen zajlanak a 
költségvetési tárgyalások, amelyeket a 
brexit csak tovább nehezít. Gondolja, 
hogy az érdekelt feleknek van okuk az 
aggodalomra a szakpolitika jövőjét 
érintő fenyegetések miatt?

Igen, mindannyiunknak aggódnunk kel-
lene, mert ha magától értetődőnek vesz-
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szük a kohéziós politikát, nagyot 
tévedünk. A kohéziós politika abszolút 
létfontosságú a belső piac működése és 
az egész általunk létrehozott modell 
számára. Ez a modell a nyílt versenyen 
alapul. Ha a gyenge régiók akadályok 
nélkül versenyeznek a legfejlettebbekkel, 
például a kereskedelmet gátló akadá-
lyok, a valuta leértékelődésének lehető-
sége vagy olyan mechanizmusok nélkül, 
amelyekkel meg tudnák védeni magukat 
– mint ahogyan ez az Európai Unió előtt 
is volt – ha tehát nyílt verseny van, akkor 
a győztes mindent visz. Ezért a projekt 
lényege az, hogy egyrészről azt szeret-
nénk, hogy a verseny legyen a megha-
tározó, másrészről pedig támogatjuk és 
ösztönözzük a leggyengébb partnerek 
közelítését. 

Ezeket az elveket kérdőjelezik meg most. 
Olyan szörnyű viták zajlanak, mint pél-
dául az, hogy ki nyer és ki veszít a teljes 
vagyon 1 %-án. Arról nem beszélünk a 
polgároknak, hogy egyes országok 
mennyit profitálnak abból, hogy a közös 
projekt tagjai lehetnek, hogy értékesít-
hetnek az összes többi partnernek, és 
hogy szóhoz juthatnak ebben a bonyo-
lult, globalizált világban. Nem magya-
rázzuk el eléggé a polgároknak a 
projektből fakadó gazdasági előnyöket.

A költségvetés a természeténél fogva 
tulajdonképpen egy újraelosztási mecha-
nizmus. Minden társadalom működésé-
hez elengedhetetlen. A költségvetés nem 
olyan eszköz, amelyik úgy működik, hogy 
annyit kapunk vissza, amennyit belete-
szünk. Pontosabb tájékoztatást kell 
adnunk a létjogosultsággal kapcsolatban: 

hogy miért van szükség ezekre a mecha-
nizmusokra, és mihez kezdünk velük. 

Amikor megkaptam a pozíciót, megkér-
deztem a Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság szolgálatától, hogy mek-
kora a csalás értéke az általunk kezelt 
többi alaphoz képest. Azt a választ kap-
tam, hogy 0,86 % – az utca embere nem 
ezt gondolná, mert a média rendkívül 
nagy hangsúlyt fektet a csalás láthatóvá 
tételére. 

Természetesen nagyon szigorúan kell 
vennünk a csalást, de ha beszélünk róla, 
meg kell említenünk a viszonylagos 
jelentőségét is, és a fennmaradó 
99 %-ra kell koncentrálnunk. Úgy gon-
dolom, hogy nem szabad szem elől 
tévesztenünk a szóban forgó kontextust: 

legyen szó a költségvetésről vagy a csa-
lásról, véleményem szerint nagyon óva-
tosnak kell lennünk, és nem kellene 
kiönteni a gyermeket a fürdővízzel, és 
kerülnünk kellene azokat a vitákat, ame-
lyek csak marginálisan érintik azt, amiről 
beszélnünk kellene. 

Ursula von der Leyen elnök a 
Bizottság hivatalba lépésekor 
bejelentett néhány kiemelt tervet, 
nevezetesen a zöld megállapodást és a 
digitális korra felkészült Európa 
stratégiáját. Mivel járul majd hozzá a 
kohéziós politika a célok eléréséhez?

Ez egy fő célkitűzés, és egy új növeke-
dési modell Európa számára. Az esz-
közök főként a Kohéziós Alapok, vagyis 
a „régi”, a közelítést előmozdító pénz-
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eszközök. A kohéziós politika valójá-
ban pontosan ezeket a célkitűzéseket 
teljesíti a projektekben (és fogja tel-
jesíteni továbbra is), amelyeket a kez-
deményezet tek ,  a  rég iók  és  az 
önkormányzatok javasolnak.

Ha valaki most készül egy belső köz-
lekedési rendszer megszervezésére, a 
szervezés alapja nem lehet egy szeny-
nyező és elavult technológia, még 
akkor sem, ha rendkívül hátrányos 
helyzetű régióban dolgozik.

Ha támogatni szeretné a kis- és közép-
vállalkozásokat, a jövőbe kell tekinte-
nünk és a digitális támogatáshoz kell 
fordulnunk. 20 milliárd EUR-t már el is 
költöttek olyan digitális projektekre, mint 
például a széles sávú rendszer távoli 
területeken való kiépítése, ezzel is áthi-
dalva a távoli területek és a nagyobb 
központok közötti versenyképességbeli 
különbségeket.

Sok példa van erre a két célkitűzésre 
– a digitális és a zöld projektre –, ame-
lyek már beágyazódtak a meglévő 
pénzügyi keretbe. A következő keret-

rendszerben azonban meg kell erősíteni 
őket; a Bizottság már javaslatot is tett 
az alapok elkülönítésére ezeknél a pro-
jekteknél. Fontos számunkra, hogy a 
leggyengébb partnerek – személyek, 
munkavállalók, kkv-k, önkormányzatok 
vagy régiók – ne maradjanak le a tech-
nológiák és a szükséges nagyobb haté-
konyság terén. És ehhez arra van 
szükség, hogy zöldítésen menjenek 
keresztül. 

Különleges figyelmet szentelünk azok-
nak a régióknak is, amelyek szénmen-
tes gazdaságra térnek át ,  vagy 
környezetbarátabb stratégiát alkalmaz-
nak. Néhányan közülük csaknem telje-
sen olyan munkahelyektől  vagy 
tevékenységektől függnek, amelyek 
valamilyen kapcsolatban állnak a szé-
nalapú vagy szén-dioxid-kibocsátású 
iparágakkal. Ezek a régiók további 
támogatást kapnak a regionális és a 
szociális beruházási alapokhoz való 
hozzáférésen kívül a Méltányos Átállást 
Támogató Alap keretén belül annak 
érdekében, hogy segítséget nyújthas-
sanak ezekben az egyedi, nagyon 
komoly esetekben.

Korábbi munkája során már részt vett 
egy Interreg projekt végrehajtásában 
Portugáliában, így közvetlen helyszíni 
tapasztalattal rendelkezik a témában. 
Biztosként hogyan látja a kapcsolatát 
a különböző felekkel a különböző 
szinteken?

Portugália északi régiója fejlesztési taná-
csának alelnökeként részt vettem az 
egyik legelső, Interreg által finanszírozott 
és támogatott együttműködési projekt-
ben. A projekt Portugália északi részére 
összpontosított, egy olyan régióra, amely-
nek lakossága körülbelül 3,8 millió fő, 
valamint a spanyolországi Galíciára, 
amely hozzávetőleg ugyanakkora. 

Ezek a régiók nagyon fiatal peremterü-
letek voltak (és még mindig azok), szá-
mos kis- és középvállalkozással, és 
rengeteg aktív emberrel. Ugyanakkor 
azonban mesterséges határ választotta 
el őket egymástól. De ez az EU előtti 
helyzet volt – a csatlakozásukkal sok 
minden megváltozott. Az egyik a két 
ország és a két régió közötti kapcsolat, 
így elkezdtünk dolgozni a Xunta de Gali-
cia állami kormányhivatallal. 
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Rájöttünk arra, hogy nyomós okaink 
vannak az együttműködésre. Az infra-
struktúrával, a hidakkal, az utakkal és 
a környezettel kezdtük a munkát. 

Nagyon boldoggá tesz, hogy a határok 
a projektek, a kommunikáció és számos 
különféle tevékenység helyszíneivé vál-
tak. Természetesen úgy gondolom, hogy 
egy kicsit le kell egyszerűsítenünk a dol-
gokat, mert rengeteg együttműködési 
projektünk és programunk van. Jobban 
meg kell válogatnunk a projekteket. De 
csodálatosnak tartom, hogy az emberek 
partnerként és embertársként tekintenek 
a szomszédaikra, nem pedig idegenként. 
Ismerik egymást, és interakcióba tudnak 
lépni egymással. Ezt abszolút elenged-
hetetlennek találom ahhoz, hogy Európa 
valóban Európa lehessen. 

Mesélne még a tapasztalatairól és a 
projektek meglátogatására vonatkozó 
terveiről, illetve általánosabban a 
szakpolitikával kapcsolatos 
tájékoztatás fontosságáról?

Szeretném meglátogatni a projekteket, 
és a helyszínen látni, mi történik. Minden 
hely más, de nagyon sok pozitív kísérle-
tet oszthatunk meg egymással. Teljesen 
más elmenni egy helyre, mintha 

csak egy könyvben olvasnánk róla, 
és látni, érezni az emberek energiáját, 
akikkel beszélgetünk, hiszen a fejlesz-
tésnek alulról felfelé kell végbemennie, 
a támogatásnak pedig épp fordítva. 
Muszáj beszélni az érdekelt felekkel, 
találkozni velük, és megérteni őket: 
csak így segíthetünk nekik a fejlesztésre 
szoruló területeik meghatározásában. 

A meglátogatott területek között voltak 
kiemelt fontosságúak, ilyen volt Szilézia, 
Görögország és Kelet-Németország, de 
sok más régióba is ellátogatok majd. 
Fontosnak tartom az emberekkel való 
beszélgetést, és nagyon érdekel is, hogy 
megismerjük az új jövőképüket, illetve 
azt, hogy hogyan tudnánk segíteni nekik 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való átállásban.

Ez természetesen pénzügyi támogatással 
jár. Tárgyalásokat folytattunk, és a Bizott-
ság javaslata az, hogy további 7,5 milli-
árd EUR értékű pénzeszközt biztosítsunk 
az átállási intézkedések támogatására. Ez 
az összeg más eszközökkel kiegészülve 
potenciális 100 milliárd EUR értékű kere-
tösszeggé válik, amelyet irányadó jelleggel 
osztanak szét a tagállamok között a régi-
óik szükségletei szerint a munkahelyek és 
a gazdasági függés viszonylatában. 

Már ki is választottuk azokat a régiókat, 
amelyeket véleményünk szerint ezeknek 
a beavatkozásoknak meg kell célozniuk. 
Természetesen még folynak a tárgyalá-
sok, és további finomhangolásra van 
szükség a tagállamokkal, de itt egy külö-
nösen fontos, a zöld megállapodáshoz 
közvetlenül kapcsolódó ügyről van szó. 

Remélem, hogy a megbízatásom végéig 
elegendő számú és sok különböző esetet 
láthatok. A problémák közé tartoznak 
a városokban, a legkülső régiókban, 
a perem- és hegyvidéki területeken, 
a vidéki területeken tapasztalt esetek, a 
népesség elöregedése... rajtunk múlik, 
hogy egyiket se hagyjuk megoldatlanul. 

Nagy kihívás, de fantasztikus csapatunk 
van, rendkívül tapasztalt emberekkel, 
akik nagyon szívélyesen fogadtak 
engem, amit meg sem tudok eléggé 
köszönni nekik. Ők értik, hogy az én 
célom a projektek megvalósítása, nem 
pedig mindenféle mechanizmusok lét-
rehozása, miközben a helyi polgárok 
nem feltétlenül ismerik fel, hogy mit is 
tesz Európa az ő és gyermekeik életéért. 
Ez a mi munkánk célja.   
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