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Bevezetés

Jelen munkadokumentum célja kettős: először is, elemezni kívánja a területi kohézióról szóló 
zöld könyvet, és ismerteti az előadó alapelképzeléseit ezzel a fontos szakpolitikai 
dokumentummal kapcsolatban. A dokumentum a vita jelenlegi szakaszában csak a 
jelentéstervezetben tárgyalandó legfontosabb kérdéseket veti fel, ismerteti továbbá az előadó 
első reakcióit ezekre a kérdésekre. A dokumentum másodsorban konszenzust szeretne 
teremteni a jelentés fő irányvonalával kapcsolatban azzal, hogy megfelelő mederbe tereli a 
Regionális Fejlesztési Bizottságban folyó vitát. Az előadó bízik abban, hogy az Európai 
Parlament hamarosan a területi kohézió értelmezését és szerepét, valamint az EU regionális 
politikájának jövőjét illetően is egyértelmű álláspontot alakít ki.

A saját kezdeményezésű jelentés célja, hogy reagáljon egyrészt a területi kohézióról szóló 
zöld könyvre, másrészt a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló ötödik helyzetjelentésre. 
Az utóbbit a REGI Bizottság szeptemberben már megvitatta, így annak elemzésére csak 
röviden térek ki a munkadokumentum végén.

Háttér

Az Európai Parlament a  2005. szeptember 28-i plenáris ülésen elfogadott saját 
kezdeményezésű, „A területi kohézió szerepe a regionális fejlődésben” című jelentésében 
(előadó: Ambroise Guellec) azt szorgalmazta, hogy az Európai Bizottság haladéktalanul adjon 
ki egy „Területi kohézióról szóló fehér könyvet”. Ez akkoriban egyértelműen jelezte, hogy az 
Európai Parlament szerint a „területi kohézió” fontos szerepet fog játszani az EU regionális 
politikájának jövőbeli alakulása szempontjából, és következésképpen pontosan meg kell 
határozni. Tovább erősítette ezt az elképzelést, hogy a „gazdasági és társadalmi” mellé a 
„területi” kohézió is bekerült a Lisszaboni Szerződésbe (EUSz 3. cikk és EUSz 174. cikk), bár 
némiképp továbbra is homályosak maradtak a koncepcióhoz kapcsolódó definíciók, 
módszerek és megközelítések. 

A ’90-es évek óta ennek ellenére általános jellegű vita folyik a területi kohézióról. 1999-ben 
az Európai Területfejlesztési Terv (ESDP) elindított egy folyamatot, amelynek 
eredményeképpen az EU területrendezésért és városfejlesztésért felelős miniszterei 2007-ben 
elfogadták „Az Európai Unió területfejlesztési menetrendjét". Ezek a szakpolitikai 
dokumentumok nagy hangsúlyt fektettek arra a szerepre, amit a területi kohéziónak szántak az 
Unión belüli kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés biztosításában. Az Európai Parlament 
„A területfejlesztési menetrend és a lipcsei charta nyomon követése" (előadó: Gisela 
Kallenbach) című jelentésében pozitívan viszonyult ehhez a megközelítéshez, ismételten 
kérve, hogy a megjelenés előtt álló területi kohézióról szóló zöld könyvben szerepeljen a 
területi kohézió világos definíciója.

A bizottsági zöld könyv tartalma

Az Európai Bizottság végül 2008. október 6-án elfogadta a területi kohézióról szóló zöld 
könyvet, amely a „Hogyan lesz a területi sokszínűségből erő” címet kapta. Ebben a 
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dokumentumban nem szerepelt a „területi kohézió” meghatározása, viszont széleskörű 
konzultációt indított el a regionális és helyi hatóságokkal, egyesületekkel, nem-kormányzati 
szervezetekkel és a civil társadalommal, hogy előmozdítsa egy közös álláspont kialakítását az 
új koncepcióról, illetve annak az EU jövőbeni regionális politikájára gyakorolt hatásáról. A 
célkitűzés megvalósítása érdekében konkrét, különböző aspektusokat vizsgáló kérdéseket 
tesznek fel, és többek között a fogalom definíciójára is rákérdeznek. Ez a nyilvános 
konzultáció 2009. február végén zárul le. 

A zöld könyv szerint a területi kohézió lényege, hogy biztosítani kell az EU minden 
területének harmonikus fejlődését, valamint azt, hogy az állampolgárok képesek legyenek az 
egyes területek egyedi adottságait teljes mértékben kiaknázni. A zöld könyv szerint a 
sokféleségből előny és versenyelőny kovácsolható, amely hozzájárul az egész Unió 
fenntartható fejlődéséhez. A legfőbb kihívás tehát az egyes területek támogatása ezeknek az 
előnyöknek a kiaknázásában. A zöld könyv ezért elismeri, hogy a hatékony megoldások 
sokszor integrált megközelítést és együttműködést igényelnek a különböző hatóságok és az 
érdekelt felek részéről. Külön említést tesz az anyag arról, hogy javítani kell a kohéziós 
politika irányítását a fokozottabb rugalmasság és annak érdekében, hogy adaptálható legyen a 
legalkalmasabb szinten történő beavatkozáshoz.

A zöld könyv kiemeli a város és a vidék kiegyensúlyozott fejlődésének fontosságát, és 
módszereket javasol az elnéptelenedés és a városok terjeszkedésének elkerülésére. Három fő 
fogalmat fejt ki részletesen, amelyek alapján konkrét politikai lépéseket kell kidolgozni: 
koncentráció, kapcsolat és együttműködés:

 Koncentráció: olyan előnyökkel jár, mint pl. a jobb termelékenység és kreativitás, 
ugyanakkor negatív hatásai is vannak, különösen a környezetvédelmi költségek, 
túlnépesedés, a földterület árának emelkedése és a társadalmi kirekesztés 
következtében. A területi kohézió ezért azt jelenti, hogy meg kell találni a megfelelő 
egyensúlyt a koncentrációból fakadó előnyök és a területi potenciál szélesebb körű 
felismerésére vonatkozó igény között, mert csak így járulhat hozzá maximális 
mértékben az Unió egészének a fellendüléséhez.

 Kapcsolat: rámutat arra, hogy egy egységes Európa felé kell haladnunk, amely gyors 
és hatékony hozzáférést biztosít a piacokhoz, szolgáltatásokhoz és emberekhez. Ebbe 
éppúgy beletartozik a közlekedés, mint az egységes piac hatékony működését 
megalapozó infrastruktúrák – például amelyek szavatolják az egészséghez és 
oktatáshoz, a szélessávú internethez vagy az energia-hálózatokhoz való hozzáférést. 
Ezek a kapcsolatok jelenleg még egyenlőtlenül oszlanak el az Unióban. 

 Együttműködés: mindig is fontos pillére volt a kohéziós politikának. A zöld könyv 
azt állítja, hogy ebből a szempontból még a korábbiaknál is többet kell tenni, ha a 
határon átnyúló jellegű, és a munkábajárástól a környezetig sokféle kérdést felölelő 
problémákkal foglalkozni akarunk. Ennek az együttműködésnek a legkülönbözőbb 
szinteken kellene megvalósulnia, új partnereket is bevonva. 

A Bizottság elismeri továbbá azokat a különleges fejlesztési kihívásokat, amelyekkel 
háromféle egyedi földrajzi adottságokkal rendelkező régiónak (hegyvidékek, szigetek, ritkán 
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lakott vidékek) szembe kell néznie, és megvizsgálja, hogy szükség van-e speciális politikákra 
ezeknek a problémáknak a kiküszöbölésére. Végezetül a Bizottság kiemel egy sor ágazati EU 
-politikát, amelyek erőteljes területi hatással rendelkeznek (pl. közlekedés, energia, a CAP 
első pillére, foglalkoztatás, környezetvédelem), rámutatva az említett politikák közötti 
szinergia megteremtésének fontosságára.
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A Parlament válaszának kialakítása: az előadó előzetes megjegyzései

A. A ZÖLD KÖNYV

 A zöld könyv elfogadása: Az előadó megelégedéssel nyugtázza a területi kohézióról 
szóló zöld könyv elfogadását, mivel az az Európai Parlament régóta fennálló kérésére 
válaszol. Bár a Lisszaboni Szerződést még nem ratifikálták, és így a „területi 
kohéziónak” jelenleg még nincsen meg a formális szerződéses alapja, ez a zöld könyv 
az első elemzése ennek a koncepciónak, amely a gazdasági és társadalmi kohézió 
mellett az Unió egyik legfontosabb prioritása lesz.

 Meghatározás: Ez a zöld könyv azonban nem túl ambiciózus olyan értelemben, hogy az 
eredeti várakozásokkal ellentétben ennek az új fogalomnak nem adja meg a konkrét 
meghatározását. Ez egészen pontosan azt vonja maga után, hogy tovább késik a 
„területi kohézióról” alkotott elképzelés gyakorlati megvalósítása. Hangsúlyozni kell, 
hogy az Európai Parlament várakozásai szerint a nyilvános konzultáció során kialakul 
a területi kohézió egyértelmű definíciója, amelyet majd a regionális politika 
valamennyi területén közösen elfogad, magáénak érez és megért minden érdekelt. 

 Nyilvános konzultáció: Az előadó ezért megelégedéssel nyugtázza a területi kohézióról 
folyó nyilvános konzultáció elindítását. A folyamat sikere közvetlen összefüggésben 
áll azzal, hogy a különböző érdekelt felek és a civil társadalom a lehető legszélesebb 
körben vegyen részt ebben a vitában. Az Európai Parlament tagjainak hatékonyan 
részt kell venniük a területi kohézióról szóló zöld könyv támogatásában az európai 
polgárok felé. 

 A fehér könyv megjelenésére várva: Az Európai Parlamentnek határozottan kérnie kell, 
hogy a jelen konzultációs folyamatot követően adják ki a területi kohézióról szóló 
fehér könyvet. Az előadó véleménye szerint egy fehér könyv kiadása megnyitná az 
utat az előtt, hogy a „területi kohézió” konkrét rendelkezésekben is testet öltsön, 
amelyeket be kell venni a 2013-at követő programozási időszak következő, 
Strukturális Alapról szóló jogszabálycsomagjába. 

 Pénzügyi szempontok: Előadójuk egyetért azzal, hogy a jelenlegi vita semmiféle utalást 
nem tartalmaz a területi kohézió költségvetési és pénzügyi kihatásaira vonatkozóan. 
Szerencsésebb az elemzést ennek az új célkitűzésnek a politikai aspektusaira 
korlátozni, és csak egy későbbi fázisban foglalkozni azzal, hogy ez az új koncepció 
érinti-e az EU 2013. utáni időszakra szóló költségvetését, és ha igen, hogyan és milyen 
mértékben.

B. A TERÜLETI KOHÉZIÓ FOGALMA

Az új fogalom elemzése: Az előadó véleménye szerint a területi kohézió egy olyan jól 
körülhatárolható koncepció, amely tényleges hozzáadott értékkel egészítheti ki a 
gazdasági és társadalmi kohéziót. A kohézió három alkotóelemének (gazdasági, 
társadalmi és területi) ki kell egészítenie és erősítenie kell egymást, megőrizve 
ugyanakkor saját külön küldetésüket egy egységes, integrált koncepción belül. A célok 
között tehát nem szabad fontossági sorrendet felállítani. A jelenlegi vitának nem csupán 
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arra kell irányulnia, hogy megkísérelje meghatározni a területi kohézió hozzáadott értékét, 
valamint azokat a kézzelfogható előnyöket, amelyek a koncepció gyakorlati 
alkalmazásából várhatóan származnak majd Európa polgárai számára, hanem azzal is 
foglalkoznia kell, hogy ez a koncepció hogyan illeszkedik a jövőben az Unió regionális 
politikájába. 

Az aszimmetrikus Európa lehetőségének elutasítása: Az előadó véleménye szerint az Unió 
harmonikus fejlődése hatékonyan járul majd hozzá az EU gazdasági versenyelőnyének 
fokozásához. A területi kohézió ezért csak horizontális koncepcióként értelmezhető, 
amely az Unió egészének a fejlődését előmozdítja. A kihívás az, hogy olyan hatékonyabb 
eszközökre kell összpontosítani, amelyek segítségével ez a cél megvalósítható. Ebből a 
szempontból különösen fontos az Európai Területfejlesztési Megfigyelő Hálózat (ESPON) 
munkája, mivel a szervezet megpróbálja bemutatni a különböző fejlődési modelleknek az 
EU területi fejlődésére gyakorolt hatásait. 

Diffúziós előnyök az egész Unióban: Ez az elképzelés különösen annak tükrében 
kiemelkedő, hogy Unió-szerte jönnek létre azok a kiválósági központok, amelyek 
létfontosságúak a gazdasági siker, tudományos felfedezések, a technológiai innováció és a 
munkahelyek szempontjából. Ösztönözni kell a további interakciókat és ismeretátadást a 
központok, kutató és innovációs csomópontok, valamint az őket körülvevő régiók között. 
Ezeknek a virágzó központoknak eredményeiket egyenletesen szét kell osztaniuk az EU 
területén, mert csak így maximalizálható a befektetett források hatása.

Minden régióból kihozni a maximumot: Nem létezik olyan „mindenkire ráhúzható" 
fejlődési modell az Európai Unió számára, amely valamennyi régiójában egyformán jól 
működne. Az Unió sokszínűsége valójában az egyik erőssége. Fontos meghatároznunk az 
egyes európai régiók erősségeit és építeni rájuk, hogy javíthassuk versenyképességüket és 
biztosíthassuk a növekedésüket és virágzásukat. Az előadó ebből a szempontból rendkívül 
fontosnak tartja Esko Aho egykori finn miniszterelnök hozzájárulását egy nemrégiben a 
Financial Times című lapban megjelent cikkben (megjelenés dátuma: 2008.07.16). Aho úr 
véleménye szerint az Európai Uniónak nagy hangsúlyt kell fektetnie „Szilikon-völgy”-
típusú klaszterek létrehozására szerte az Unióban. Létfontosságú, hogy a forrásokat 
néhány meglévő klaszterre koncentráljuk ahelyett, hogy a pénzt széles körben 
szétterítenénk, hiszen úgy korlátozott a siker esélye. Más szóval, nem minden régió 
rendelkezik olyan potenciállal vagy forrásokkal, hogy ott kiválósági központ jöjjön létre –
nem ez az a cél, aminek az elérésére törekednünk kell. Az Uniónak ebben a tekintetben 
visszafogottabb megközelítést kell alkalmaznia. 

Az európai területi együttműködési célkitűzés erősítése: Ez a célkitűzés tagadhatatlanul 
hozzáadott értéket teremt Európa számára, és ez már minden kétséget kizáróan 
bebizonyosodott. A regionális és helyi hatóságok közvetlen közreműködése a határon 
átívelő, transznacionális és régiók közötti együttműködési programok tervezésében és 
megvalósításában újabb lökést ad ennek a szakpolitikai célkitűzésnek a jövőbeli 
fejlesztéséhez. A határon átívelő dimenzió jelentőségét és az Európai szomszédsági 
politika idevágó operatív programjait ebben a tekintetben ugyancsak ki kell emelni. Ez az 
EU regionális politikájának sikertörténete, amelyet a következő programozási időszakban 
tovább kell erősíteni.
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Különleges földrajzi adottságú régiók: A területi kohézióról szóló zöld könyv elismeri 
ezeknek a régióknak az egyedi fejlesztési igényeit, különös tekintettel három régiófajtára: 
a hegyvidéki régiókra, a szigetekre és a ritkán lakott régiókra. Az Európai Parlament már 
jó ideje szeretett volna egy átfogó stratégiát, amelynek segítségével ezek a régiók 
ellensúlyozhatnák komoly és folyamatosan fennálló természeti és demográfiai 
hátrányaikat. Ezeknek a régióknak a fejlesztése tehát különös figyelmet igényel, mert csak 
így biztosítható az Unió harmonikus fejlődése és a „területi kohézió” megvalósítása. Az 
előadó azonban szeretné ennek kapcsán hangsúlyozni, hogy a területi kohézió továbbra is 
az EU valamennyi régióját érintő horizontális elképzelés marad, és nem értelmezhető úgy, 
mintha a különleges földrajzi adottságokkal rendelkező régiók számára kidolgozott új 
politika lenne. 

Az ágazati közösségi politikák területi hatása: Az előadó csalódásának ad hangot afelett, 
hogy a zöld könyv vonatkozó fejezete csupán felsorolta az erős területi hatással 
rendelkező uniós szakpolitikákat anélkül, hogy a területi kohézió kiemelt célkitűzésként 
szerepelt volna, vagy ezen politikák kidolgozásának előfeltételeként jelölték volna meg
támogatását. Az Európai Parlament számos alkalommal kiállt amellett, hogy az EU 
minden tevékenysége és politikája integrált megközelítést igényel. A politikákat illetően 
vitatható, hogy ez az elképzelés teljes mértékben összhangban van-e azzal az igénnyel, 
hogy hangoljuk össze egy adott terület valamennyi ágazati közösségi politikájának a 
területi hatásait. Ezzel összefüggésben meg kell jegyeznünk: amikor az Európai Parlament 
a hangsúlyt az egyéb ágazati uniós politikák területi dimenziójára helyezi, ezzel nem arra 
tesz kísérletet, hogy az EU regionális politikájának fontosságát és autonómiáját aláássa. 
Ellenkezőleg: az integrált megközelítés célja, hogy a szerkezeti beavatkozások helyi 
hatását és az európai polgárok számára nyújtott előnyeit maximalizálja.

Területi irányítás: A zöld könyv szerint a jobb területi irányítás a kohéziós politika sikeres 
jövőbeli megvalósításának kulcsa. Az előadó a nemrégiben elfogadott "Irányítás és 
partnerség nemzeti és regionális szinten, és alapvetés a regionális politikában 
megvalósított projektekhez" (előadó: Jean Marie Beaupuy) című EP-jelentés 
következtetései alapján a következőket szeretné kiemelni: többszintű irányítási rendszerre 
van szükség, és meg kell határozni azt a megfelelő területi szintet, ahol a program 
tervezésének és megvalósításának különböző szakaszaiban eredményesebben lehet 
beavatkozni. Természetesen nem hanyagolható el az új területi partnerkapcsolatok 
kialakításának a jelentősége, a zöld könyv minden idevágó elemzésének kiemelten kell 
foglalkoznia ezzel a kérdéssel. 

A területi kohézióról szóló zöld könyv hivatkozik egy sor egyéb témakörre is, amelyeket 
ennek a vitának a során szintén ki lehetne dolgozni. Ilyen például a területi kohézió 
jellemzőinek és alakulásának pontosabb nyomon követését lehetővé tevő mutatók 
kidolgozása, amely volt már vitatéma a Bizottságunkban, és további részletes átgondolást 
igényel. 

C. A GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KOHÉZIÓRÓL SZÓLÓ ÖTÖDIK HELYZETJELENTÉS

Ez a helyzetjelentés két részből áll. Az első részben találhatók a kohéziós politika jövőjéről 
folytatott nyilvános konzultáció (amelyet a negyedik kohéziós jelentés megjelenése után 
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indítottak el) eredményei. A második rész tartalmaz egy helyzet- és irányelemzést arról, hogy 
hogyan járulnak hozzá az egyes növekedő ágazatok a kohézióhoz. 

A Parlament támogathatja ennek a konzultációs folyamatnak (amelyhez több mint 100 
hozzájárulás érkezett) a fő következtetéseit, amelyek teljes mértékben összhangban állnak a 
negyedik kohéziós jelentésről készült EP-jelentés (előadó: Ambroise Guellec) 
állásfoglalásaival. Ezek közé tartozik például az újraállamosításra tett bárminemű kísérlet 
elutasítása, valamint az egységes közösségi politika melletti elkötelezettség, amelynek olyan 
kihívásokkal is foglalkoznia kell, mint a globalizáció, a klímaváltozás és a demográfiai 
változások. A jelentés hangot ad annak a határozott meggyőződésnek is, hogy ez a politika az 
Unió valamennyi régiójára kiterjed, mivel mindenki számára hozzáadott értéket jelent, tehát 
nem csak a legszegényebb, a konvergencia-programokban szereplő régiók számára. 
Hangsúlyozza továbbá, hogy helyi szinergiákra és a különböző ágazati politikák közötti 
integrált megközelítésre van szükség, ha optimális eredményeket akarunk eléri a helyi 
növekedés és fejlődés vonatkozásában.

Az előadó szeretné felhívni a figyelmet a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló ötödik 
helyzetjelentés egy másik vonatkozására, amelyet az Unió kohéziós politikájának jövőbeli 
reformja szempontjából központi jelentőségűnek tart. A Bizottság az említett jelentésben –
első alkalommal – használja az „átmeneti régiók" kifejezést, utalva azokra a régiókra, 
amelyek a „konvergencia célkitűzésben támogatott régiók” és a „versenyképesség és 
foglalkoztatás célkitűzésben támogatott régiók" között helyezkednek el. Ez alighanem az első 
kísérlet arra, hogy külön kezeljük ezeket a régiókat, amelyek most a két célkitűzés között mint 
az egyikbe fokozatosan bekapcsolódó, ún. „phasing-in", illetve a másikból fokozatosan 
kikerülő, ún. "phasing-out" régiók oszlanak meg. Az előadó teljes mértékben támogatja ezt a 
megközelítést, részben mivel egyértelműbbé teszi ezeknek a régióknak a helyzetét, elsősorban 
pedig mert ez a megoldás elismeri azt a tényt, hogy átfogóbb rendszert kell kidolgozni és 
bevezetni azon régiók fokozatos átmenetének a támogatására, amelyek hamarosan átlépik a 
75%-os GDP-küszöböt.

Következtetés

Jelen elemzés a REGI Bizottságban 2008. november 5-én, Hübner biztos úr részvételével 
megtartandó vita alapjául szolgál. Ez a munkadokumentum nem ismerteti mélységében a zöld 
könyvben felvetett kérdéseket, és nem nyújt teljes körű elemzést az előadó álláspontjáról; azt 
a jelentéstervezet tartalmazza majd. Az előadó felkéri a bizottság minden tagját, hogy 
vállaljanak aktív szerepet a vitában, és járuljanak hozzá saját ötleteikkel, nézeteikkel és 
javaslataikkal.
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