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Helyi és regionális érdekek pénzügyi támogatása 

Máthé Réka Zsuzsánna 

 

A Régiók Európai Bizottságának új elnöke, Apostolos Tzitzikostas (Európai Néppárt), 

megbízatásának fő prioritásaként jelölte meg a területi kohézió támogatását, a 

szolidaritás által vezérelt megoldásokat a migráció kezelésére, a zöld, digitális és 

demográfiai forradalmakhoz kapcsolódó változásokra történő reagálást, valamint egy 

szorosabb kapcsolat létre- hozását az európai intézmények és a lakosok között. A 

többéves pénzügyi keret kidolgozása és elfogadása során éles érdekellentétek állnak 

egymással szemben. 

 

A Régiók Európai Bizottságának új elnöke a következő két és fél évben vezeti majd a helyi 

és regionális választott politikusok európai uniós közgyűlését. Tzitzikostas a 2015. évi 

menekültügyi válság egyik leginkább érintett térségének, Közép-Makedóniának egykori 

kormányzójaként szem- besült azzal, hogy uniós politikák vagy – azok hiánya – milyen 

hatással lehetnek egyes régiókra. Székfoglaló beszédében megjegyezte, hogy a migrációs 

krízis rámutatott az európai szolidaritás hiányosságaira, és úgy vélte, hogy Európa magára 

hagyta a helyi közösségeket. 

Az új vezető szerint a döntéseket a polgárokhoz legközelebb eső szinten kell meghozni, annak 

érdekében, hogy valóban a lakosság érdekeit szolgálja. Úgy véli, hogy a polgárok bizalmát 

akkor lehet visszanyerni, ha az uniós intézmények és a lakosság közötti távolságot 

csökkentik. Ennek megfelelően, a Régiók Európai Bizottságának legnagyobb szerepét a 

kapcsolatépítésben látja. Az általa vezetett intézménynek aktív szerepet szán, nem csupán 

követője akar lenni az uniós politikáknak, hanem egyes politikák kezdeményezőjeként kíván 

fellépni. 

A Régiók Európai Bizottsága első alelnököt is választott, Vasco Ilídio Alves Cordeiro 

székfoglaló beszédében kiemelte, hogy az EU terveinek megvalósításában minden régiónak 

és városnak fontos szerepe van. Célja, hogy a helyi és regionális önkormányzatok hallathassák 

hangjukat és minél szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki az uniós intézményekkel. Úgy 

véli, hogy a Biztosság szá- mára a többéves pénzügyi keret (multiannual financial 

framework) kidolgozása, az Európai Zöld Megállapodás (Green Deal) valamint az Európa 

jövőjéről szóló konferencia remek lehetőségeket nyújt a helyi és regionális érdekek 

érvényesítéséhez. 

Az új elnökség megbízatása különösen nagy kihívásokkal teli időben kezdődik, mivel a 

tagállamok a következő EU hosszú távú költségvetéséről kezdenek el tárgyalni. A Kohéziós 

Alapok révén a városok és régiók évtizedek óta jelentős kedvezményezettjei az uniós 

https://cor.europa.eu/en/about/president/Documents/Presidency%20election%20speech/speech-Tzitzikostas.pdf
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támogatásoknak. Néhány ország azonban szorgalmazza a régióknak nyújtott támogatások 

csökkentését az új költségvetési ciklusban, vagy a migrációs politikák támogatásával kötné 

össze a támogatás mértékét. 

A Bizottság által javasolt költségvetési tervben szereplő kohéziós politikára fordítható összeg 

Younous Omarjee Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI) elnöke szerint elfogadhatatlan és 

az Európai Parlament ezen bizottsága január végén felfüggesztette a háromoldalú 

tárgyalásokat február végéig, az Európai Uniós Tanácsának újabb üléséig. 

A Regionális Fejlesztési Bizottság döntésével párhuzamosan, a „Kohézió barátai” csoport 

februári nyilatkozatának megfelelően Spanyolország, Portugália, Ciprus, Málta, Észtország, 

Litvánia, Lettország, Lengyelország, Bulgária, Románia, Szlovákia, Csehország, Szlovénia 

és Magyarország kormányfői a kohéziós politikát illetően öt kérdésben értettek egyet: 

1. Az új költségvetési tervben szereplő pénzügyi keret kohéziós politikára fordított 

összegének reálértéke a korábbi költségvetési ciklus értékével meg kell, hogy egyezzen. 

2. A társfinanszírozást a jelenlegi arányban, az előfinanszírozást kellően magas szinten 

kell tartani, valamint nem szabad hirtelen változtatni a visszavonási szabályokon. 

3. A költségvetés fokozott rugalmasságát kell garantálni, nevezetesen a regionális és 

nemzeti szintű tematikus tételek esetében. 

4. A Kohéziós Alap forrásai mellett új pénzügyi eszközök fontosságát emelték ki, mint a 

konvergencia- és versenyképesség költségvetési eszköz (Budgetary Instrument for 

Convergence and Competitiveness), Konvergencia és Reform Eszköz (Convergence and 

Reform Instru- ment), vagy az Igazságos Átmeneti Alap (Just Transition Fund). Ezek 

finanszírozása nem történhet a Kohéziós Alap vagy a Közös Agrárpolitika kárára. 

5. A saját források rendszerének biztosítása egyszerűbbnek és méltányosabbnak kell 

lennie. Az összes engedményt a következő többéves pénzügyi keret kezdetétől meg kell 

szüntetni. 
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