
      

 

Konzultációs jelentés 
                          EURÓPAI UNIÓ 

  

Régiók Bizottsága 
 

A Régiók Bizottsága 
Többszintő Kormányzásról 
Szóló Fehér Könyve 
 
Európa partnerségben történı építése  

A regionális és helyi képviselık európai uniós közgyőlése 

     



- 1 - 

CdR 25/2010 .../... 

Tartalomjegyzék 
 

Elıszó            2 

Bevezetı           3 

1. Többszintő kormányzás: bevált megközelítés     5 

1.1 Az Európai Unió belsı kohéziója: integrált megközelítés, konvergencia és   5 
szolidaritás 

1.2 A többszintő kormányzás az európai folyamat demokratizálódásának szolgálatában 7 

1.3 A helyi és regionális önkormányzatok, mint a globális kormányzás    10 
szereplıi: egy új multilateralizmus felé 

2. Az Európai Unió alapvetı célkitőzéseinek szolgálata: a többszintő    13 
kormányzás által biztosított hozzáadott érték   

2.1 Jobb szabályozás         14 

2.2 Koordináció, szerzıdésbe foglalás és kísérleti projektek     15 

2.3 Együttmőködés           16 

3. A valódi európai partnerség megvalósításával kapcsolatos  
 kihívások kezelése 18 

Melléklet            22 
 

A fehér könyvet 2009 júniusában fogadta el a Régiók Bizottsága, amely a helyi és regionális képviselık európai uniós 
testülete. Ez a helyi és regionális választott képviselık alkotta politikai testület az integráció szolgálatában áll és 
biztosítja az Európai unió valamennyi térségének, régiójának, városának és községének intézményes képviseletét. 
Küldetése abban áll, hogy a fenti szereplıket bevonja az európai döntéshozatali folyamatba, elısegítve ezáltal a 
polgárok hatékonyabb részvételét. Tevékenysége azon a meggyızıdésen alapszik, hogy az európai, nemzeti, regionális 
és helyi szint közötti együttmőködés elengedhetetlen, ha egyre szorosabb és szolidárisabb uniót kívánunk felépíteni 
Európa népei között és szembe akarunk nézni a globalizáció kihívásaival. A Régiók Bizottsága politikai ajánlásokat 
szavaz meg az európai stratégiákkal kapcsolatban, és részt vesz az uniós jogalkotás elıkészítésében. Már a legkorábbi 
elıkészítı szakaszokban olyan szakpolitikákat és koncepciókat javasol, amelyek az ezek megvalósításáért többnyire 
felelıs regionális és helyi önkormányzatok tapasztalataiból és szakismeretébıl származnak. Ügyel a szubszidiaritás és 
az arányosság elvének tiszteletben tartására, hogy az európai döntéseket a polgárokhoz legközelebb és a 
legmegfelelıbb szinten hozzák és alkalmazzák. 

 
A Régiók Bizottságának honlapja a Többszintő Kormányzásról: http://www.cor.europa.eu/governance 
Elérhetıség: governance@cor.europa.eu 
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Elıszó 
 
A Többszintő Kormányzás fehér könyvére vonatkozó kezdeményezésével a Régiók Bizottsága 
elhatározta, hogy kézzelfogható módon fog hozzájárulni az európai integrációs folyamat 
elmélyítéséhez. A 2010-es év valóban döntı jelentıségő lesz. Az elkövetkezı években a polgárok 
életére komoly hatást gyakorolnak majd a közösségi menetrend gerincét alkotó nagy stratégiák: az 
„EU 2020” elnevezéső stratégia és a Fenntartható Fejlıdés Stratégiája, az európai költségvetés 
átalakítása és a kohéziós politika valamint a közös mezıgazdasági politika várható strukturális 
reformjai, melyek mind döntı jelentıséggel bírnak a regionális és a helyi hatóságok számára, de ide 
sorolhatóak az európai gazdasági kormányzást érintı reformok is, melyeket a gazdasági válságkezelı 
program hoz magával. 
 
Az emberek tehát jelentıs változásokat várnak az európai döntéshozók részérıl, hogy gondjaikra 
konkrét válaszokat kapjanak. Túl a közös célokon és a hozzájuk rendelt eszközökön, mindezen 
kihívások esetében az Európai Unió a célkitőzései megvalósításához alkalmazott kormányzás 
függvényében lehet sikeres. A globalizáció az egyes politikai szereplık között egyeztetett koherens 
cselekvést igényel, válsághelyzetekben pedig még több partnerségre van szükség: ez volt a nyilvános 
konzultációnk hozadéka. 
 
Ezért örömmel vettük az elképzelésünknek szóló támogatást: ez megerısít bennünket abban a 
meggyızıdésben, hogy a többszintő kormányzás korántsem az intézmények és politikusok egymásra 
való licitálása, hanem az egész Unió számára a hatékonyság valódi kulcsát jelenti és az európai 
folyamatban való részvételnek és a vele való azonosulásnak egyik feltételét. 
 
Ez a beszámoló, csakúgy mint az elhangzott vélemények összessége válaszút elé helyezi nemcsak az 
európai intézményeket hanem a tagállamokat is avval kapcsolatban, hogy valóban megvan-e bennük 
az akarat a fehér könyvben felvázolt cselekvési pályák, ott kimondott irányelvek és megfogalmazott 
ajánlások átültetésére a következı öt évre szóló uniós stratégiai program megvalósításának érdekében 
meghozandó döntéseik során.  Európának ugyanis szüksége van a kormányzás olyan rugalmas 
részvételi modelljére, mely megerısíti a felelısségre és szolidaritásra alapozott értékeit és etikáját: 
csak így lesz képes megállni a helyét az egyre inkább kölcsönös függésben levı és egyre élesebb 
versenyben levı részek alkotta globalizált világban. A Régiók Bizottságának tiszte, hogy e modell 
mellett síkra szálljon és elkötelezetten küzdjön a megvalósításáért. 
 
 
 
 

 
Michel DELEBARRE,  

a Régiók Bizottsága elsı alelnöke   
 

 
Luc VAN DEN BRANDE,  
a Régiók Bizottsága elnöke 
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Bevezetı 
 
A Lisszaboni Szerzıdés életbelépésével, az új Európai Parlament megválasztásával, az Európa 
Tanács elnökének megválasztásával és az Európai Bizottságnak a 2010–2014-es mandátumába 
való beiktatásával az Európai Unió új ciklusba lép. Elsı fehér könyvének1 2009. június 17-i 

elfogadásával a Régiók Bizottsága elıkészítette e változásokat. A többszintő kormányzásnak szentelt 

fehér könyv széles körő terjesztést kapott és számos vitanapra és konferenciára adott alkalmat2. Ezen 

kívül intézményközi párbeszédet is elindított, elsısorban az Európai Bizottsággal, az Európai 
Parlamenttel és az Európai Unió elnökségével: ez pedig az elkövetkezı hónapokban a fehér könyv 
ajánlásainak megfelelı nyomon követését kell, hogy eredményezze. 
 

Az elmúlt hónapokban néhány biztató jel erısítette meg a Régiók Bizottságát abban, hogy 
politikájában jó úton halad:  a helyi és regionális hatóságok fıszerepének elismerése3 az 

éghajlatváltozás elleni harcban, ami a Polgármesterek Szövetségének sikerében öltött testet, a régiók 
és városok hozzájárulása a gazdaságélénkítés európai tervéhez, a szomszédsági politika többszintő 
megközelítését elıtérbe helyezı Helyi és Regionális Önkormányzatok Euro-Mediterrán 
Közgyőlésének (ARLEM) felállítása, vagy akár a Területi Együttmőködés Európai 
Csoportosulásainak sokat ígérı fejlıdése mind megerısítette a megosztott kormányzás kiemelt 
jelentıségét az Európai Unió számára. 
 
Ezt a dinamikát vitte tovább az a hat hónapon át folytatott nyilvános konzultáció, mely közel 150 

írásos véleményt 4, valamint a fıbb közösségi intézmények és az Európa Jövıje Vitacsoport válaszait 

eredményezte. A válaszadóknak így lehetısége nyílt az európai kormányzással kapcsolatos 
elgondolásaik kifejtésére: ez a helyi valóságok sokszínőségén túl az Európai Uniót jellemzı 
alkotmányjogi megközelítések sokféleségét is megmutatta. Túl a tagállamok belsı mechanizmusai 
közötti eltéréseken és az európai hatalommegosztást érintı egyensúlyok értelmezése során jelentkezı 
finom különbségeken, melyek természetszerőleg a véleményekben is tükrözıdnek, a Régiók 
Bizottsága mindazonáltal örömmel veszi tudomásul a politikai kezdeményezését kísérı általános 
közmegegyezést és pozitív fogadtatást, valamint a fehér könyvben lefektetett alapvetı 
megközelítések és célkitőzések iránt megnyilvánuló támogatást.   
 
A számos helyi és regionális hatóság és azok képviseleti egyesületei által megfogalmazott válaszokon 
túl a fehér könyv igen jelentıs számú reakciót gerjesztett különféle nemzetközi intézmények, nem-
kormányzati szervezetek, regionális parlamentek és néhány nemzeti minisztérium részérıl is.  A fenti 

                                                      
1
  A Régiók Bizottsága fehér könyve a többszintő kormányzásról (CdR 89/2009 fin). 

2
  Lásd a Régiós Bizottsági Mőhelyeket és a Régiók Bizottsága által az Európa Kollégiummal közösen szervezett 2009. 

szeptemberi 22-i bruges-i konferenciát. 

3
  A Régiók Bizottsága fehér könyvében és a fenti konzultációs beszámolóban a „területi önkormányzatok” vagy a „helyi és 

regionális önkormányzatok” kifejezés természetesen magába foglalja a köztes helyi hatósági szinteket is.  

4
  A beérkezett válaszok teljes szövege megtalálható a következı honlapon:    



- 4 - 

CdR 25/2010 .../... 

konzultáció egyébiránt igazolta az akadémiai világ és az európai agytrösztök érdeklıdését a 
többszintő kormányzás fogalma és jelentısége iránt az európai integráció folyamatában.  
  
A konzultációs folyamat nyilvánvalóvá tette, hogy politikai szempontból megérett a pillanat e 
kezdeményezésre.  A Lisszaboni Szerzıdés 2009. december 1-i hatálybalépése ugyanis a helyi és 
regionális önkormányzatoknak az európai politikák meghatározásában és megvalósításában való 
részvételét elısegítı új rendelkezéseket vezet be, és túl azon, hogy megerısíti a Régiók Bizottságának 
hatásköreit és illetékességét, beilleszti az Európai Unió jogi és politikai alapjai közé a nemzeti szint 
alatti szubszidiaritás elvét és a területi kohézió célkitőzését is.  A megfogalmazott vélemények szerint 
a Lisszaboni Szerzıdés értelmében valós szükség van Európában a tényleges többszintő 
kormányzásra: a konzultáció során tehát komoly igény mutatkozott az új szerzıdésben rejlı 
lehetıségek optimális kihasználására. 
 
Leszámítva néhány kisebbségben maradt elgondolást a hatáskörök elosztásának problematikájáról, a 
konzultációs folyamat ezen kívül megerısítette a fenti kormányzási módra vonatkozó definíciót és 
felfogást, nevezetesen a többszintő kormányzás és a szubszidiaritás elve közötti kölcsönös 
összefüggést. A vita során ugyanis a Fehérnek Könyvnek köszönhetıen a többszintő kormányzás 
egyszerő paradigmából a politikai cselekvés eszközévé vált, és ezt az érintettek olyan lehetıségként 
üdvözölték, melynek révén kidolgozható a helyi és regionális önkormányzatoknak a közösségi 
döntéshozatali folyamatban való hathatós részvétele. 
 
A begyőjtött vélemények egyébként bizonyították, hogy a Lisszaboni Szerzıdés hatálybalépése 
nem béníthatja meg az intézményi vitákat.  Ellenkezıleg: az európai kormányzás, az intézményi 
dinamika, az intézményközi együttmőködés és a polgárok részvétele az európai folyamatban az 
elkövetkezı öt év fajsúlyos kérdései, hiszen ezektıl függ a közös stratégiák és politikák sikere. A 
2009. februárjában és decemberében egymást követıen közzétett két közvélemény-kutatás, az 

Eurobarométer 307, majd az Eurobarométer Standard 725, alátámasztja a fenti megközelítést, 

amennyiben jól mutatja az európai polgárok részérıl megnyilvánuló támogatást a helyi és regionális 
képviselıknek az európai folyamatba való fokozott bevonása iránt. 
 
A világválság hatása és az Európai Unió által adott válasz elsı eredményeinek értékelése 
tagadhatatlanul befolyásolta a megfogalmazott vélemények tartalmát, amennyiben megjelent annak 
követelése, hogy valamennyi politikai és gazdasági szereplıt vonják be a gazdaságélénkítı 

gépezetbe. 6A válságok idején a döntéshozatal és a cselekvési eszközök terén hagyományosan 
megfigyelhetı központosítási törekvés számos válaszadó szerint ugyanis azzal a kockázattal jár, hogy 
regionális és helyi szinten nem veszik át optimális módon a gazdaságélénkítı lépéseket, melyeket így 
csak részben vagy helytelenül alkalmaznak annak ellenére, hogy a területi önkormányzatoknak –

                                                      
5
  Európai Bizottság http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm Régiók Bizottsága 

http://cor.europa.eu/governance 

6
  Lásd evvel kapcsolatban a Régiók és Városok 2009. március 5–6-án Prágában tartott Európai Csúcstalálkozójának 

következtetéseit (CdR 86/2009 fin) 
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különösen válság vagy válságból való kilábalás idején – kulcsszerepük van a növekedés 
ösztönzésében.   
 
A lefolytatott konzultáció a várakozásoknak megfelelıen lehetıvé tette a fehér könyv által lefedett 
témákon belüli prioritások megállapítását, és alkalmat ad konkrét cselekvési irányok felvázolására 
az Európai Unió elkövetkezı öt évre szóló stratégiai programjainak keretén belül. Ebbıl a 
szempontból a megfelelı politikai pillanat elérkeztét jelzi a fehér könyvvel kapcsolatos konzultációról 
készült beszámoló közzététele és a 2020-ig szóló jövıbeli uniós stratégiát érintı bizottsági 
munkadokumentumról szóló konzultáció lezárása közti idıbeni egybeesés.  
 
A fehér könyv elképzeléseivel szemben megfogalmazott legjelentısebb fenntartások egyrészt az 
európai folyamat összetettségében gyökereznek, csakúgy mint az állami szint alatti európai struktúrák 
sokféleségében, azok eltérı lehetıségeiben és forrásaiban, másrészt pedig a fehér könyv becsvágyó 
célkitőzésében, mellyel a kormányzás módját és egész kultúráját kívánja megváltoztatni Európában.   
Mindezek ellenére a Régiók Bizottsága által a fehér könyvrıl szervezett elsı nyilvános konzultáció 
válaszadói – bár tudatában vannak a nehézségeknek –, mégis arról tanúskodnak, hogy a helyi és 
regionális önkormányzatok valóban elkötelezettek az európai integráció folyamata mellett és 
készek ennek keretében a felelısségvállalásra.  
 

Ez a konzultációs beszámoló nem meríti ki a Régiók Bizottsága honlapján7 megtalálható valamennyi 

összegyőjtött javaslatot és kommentárt, hanem a hozzánk érkezett legfontosabb hozzájárulásokat és 
javaslatokat foglalja össze.  Ezáltal aláhúzza a többszintő kormányzás jelentıségét a közösségi 
menetrend megvalósítása és a globális kihívásokra adandó válaszok szempontjából, megerısíti az 
Európai Unió alapvetı célkitőzéseit elısegítı és a közösségi módszert megszilárdító hozzáadott 
értékét és végül a megvalósítása során jelentkezı kihívások leküzdéséhez legkívánatosabb módokat. 
 

1. Többszintő kormányzás: bevált megközelítés 
 
A válaszadók a többszintő kormányzás három lényeges tétjét húzzák alá: az Unió belsı kohéziójának 
elengedhetetlen megerısítését, az európai folyamat demokratizálódását és végül a globális 
kormányzás jelenleg látható formáját. 
 
1.1 Az Európai Unió belsı kohéziója: integrált megközelítés, konvergencia és szolidaritás 
 
A többszintő kormányzásra vonatkozó elgondolásaikat a válaszadók a közösségi menetrendhez 
illeszkedve nem választják szét sem a készülıben levı közösségi stratégiai politikáktól, sem az 
európai költségvetés átszervezésének perspektívájától. Aláhúzzák a 2020-as évre elıretekintı 
stratégiai döntések tétjét az európai szolidaritás és a területi kohézió szempontjából, és ezáltal 
felhívják a közösségi intézmények figyelmét a helyi és regionális önkormányzatokkal kialakítandó 
partnerségre közvetlenül azok megalakulásákor, ügyelve az irányító elvek és prioritások 
megfogalmazására is. Ez az ajánlás különösen az „EU 2020” elnevezéső stratégiára vonatkozik annak 
                                                      
7
  http://www.cor.europa.eu/governance 
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minden alkotóelemével együtt, nevezetesen az európai gazdaság koordinációját és fenntartható 
versenyképességét érintı tét vonatkozásában, valamint az új közösségi célkitőzésként megfogalmazott 
területi kohézió konkretizálásának szempontjából, csakúgy mint a jövıbeli regionális és közös 
mezıgazdasági politikák vonatkozásában.  
 
Ezt a politikai ajánlatot a gyakorlatban úgy értelmezték, mint egy a változásra adandó választ 
elısegítı rugalmas kormányzási módot és a válság utáni kihívásokkal való szembenézést 
lehetıvé tevı integrált referencia-keretet: így lesz a stratégiai döntések operatív megvalósítása a 
többszintő kormányzás függvénye. 
 
A konzultáció világosan megmutatta, hogy a közösségi beavatkozás hatékonyságának zálogaként 
elkerülhetetlenül szükséges valódi területi stratégiák kifejlesztése, fıként a fenntartható növekedés 
és a versenyképesség célkitőzéseinek középpontjában álló alapágazatok terén, amilyen az ipar, a 
kutatáspolitika, a szakképzés vagy az oktatás.  

 
Ezen felül az európai politikák meghatározása és megvalósítása során a Régiók Bizottsága által 
fennhangon hirdetett integrált megközelítés széles támogatottságra talált számos beérkezett 
válaszban. Bírálva a múltban túl gyakran elınyben részesített ágazati megközelítést, a válaszadók 
kidomborítják a gazdasági, társadalmi és környezeti tétek egybefonódását, mely a közpolitikák és az 
egyes illetékességi szintek részvétele közötti nagyobb koherenciához kell, hogy vezessen. Aláhúzzák 
többek között ezen megközelítés hasznát egyrészt az egyes európai politikák közötti látszólagos 
ellentmondások kiküszöbölése érdekében, másrészt pedig az európai polgárok szemében jelentkezı 

költségvetési ésszerőség és hatékonyság szempontjából.8 

 
Az európai politikák integrációjára és koordinációjára adott válaszokból kitőnik annak szükségessége, 
hogy a közösségi cselekvés erıteljesebb vízszintes dinamikája révén a megosztott felelısség 
szellemiségét hozzuk létre (az akadémiai világ ebbıl a szempontból a policentrikus kormányzás 
fogalmával operál). A kapott válaszokat elemezve igen világosan kitőnik, hogy a nagy stratégiák 
kidolgozása során a elengedhetetlen a célkitőzések fokozott koordinációja, ugyanakkor ennek valódi 
rugalmassággal és sokszínőséggel kell párosulnia az elıirányzott eszközök tekintetében: csak így lesz 
elérhetı valódi helyi és regionális többletérték. 
 
E megközelítés nevezetesen alkalmat ad arra, hogy aláhúzzuk a nem hierarchikus viszonyt a 
különbözı hatalmi szintek között, melyeket a „bizalmi szerzıdésnek” kell arra ösztönözni, hogy 
az intézményi autonómia elvét egyenként tiszteletben tartva megvalósítsák közös célkitőzéseiket. E 
megközelítés értelmében tehát meg kell határozni, hogy mely szinten érhetı el a legnagyobb európai 
többletérték és ehhez a területi sajátosságokhoz való alkalmazkodást leginkább biztosító szintet is 
meg kell jelölni.  
 

                                                      
8
  A Régiók Bizottsága által 2009. novemberében elindított „EVR” (Európai Vállalkozó Régió) sikere bizonyítja a regionális 

önkormányzatok elkötelezettségét gazdaságaik fenntartható módon való szerkezetváltására, valamint arra, hogy a 
kulcsfontosságú politikai és társadalmi-gazdasági szereplıkkel globális és partneri vállalkozói viszonyt alakítson ki.  Lásd 
http://www.cor.europa.eu/eer. 
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A helyi és regionális önkormányzatok hozzájárulása az Európai Bizottság az „EU 2020” 
jövıbeli stratégiához kapcsolódó konzultációs folyamatához különösen jelentıs perspektívákat 
kínál a többszintő kormányzás elınyeivel kapcsolatban. A fehér könyvre vonatkozó konzultáció 
kapcsán már több üzenet elhangzott elıre egy, fıként a regionális és helyi szint nemzeti 
reformtervekben való figyelembe vételének, a több ágazatban történı integrációnak, valamint a 
finanszírozások és a szabályozások közötti jobb szinergiák keresésének köszönhetıen strukturált 
partnerség elengedhetetlen hozzájárulásával kapcsolatban. Ezeknek a tényezıknek, amelyek a helyi és 
regionális önkormányzatok véleménye szerint erısítik a jövıbeni európai stratégiákat, be kell vonniuk 
a regionális és a helyi szintet a kormányzati szervekbe, területi mutatókra kell támaszkodniuk, a GDP 
mellett alternatív fejlıdési mutatókról kell gondoskodniuk és hatáselemzéseket kell javasolniuk. 
 
A résztvevık számára az Európai Unió partnerségen alapuló belsı kohéziója megfelelı válasz a 
globalizáció által elindított társadalmi–gazdasági dinamikákra . Ebben a tekintetben a fehér 
könyvvel kapcsolatos konzultáció lehetıvé tette, hogy számba vegyük a helyi és regionális 
önkormányzatok valódi aggályait a globalizáció regionális és helyi szerkezetváltásra gyakorolt 
nyomásával kapcsolatban, valamint ebbıl adódóan a területi kohézió mint új közösségi célkitőzés 
megteremtésének alapvetı jelentıségét. A konzultációból egyértelmően kiderült, hogy a kohéziós 
politika az európai szolidaritási paktum lényegi részét képezi: napjainkban a legfontosabb 
iránymutatóként jelenik meg fejlesztési modellünk koherenciájának szavatolása szempontjából; 
egyúttal élénkíti a versenyképességet és az innovációt is.  
 
A többszintő kormányzás ennek következtében lényeges a területi kohéziós célkitőzés elérése 
szempontjából. Bizonyos hozzájárulások az egyik legnagyobb kihívásra, nevezetesen a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésre helyezik a hangsúlyt, amelyet további, partnerségen alapuló 
új adminisztratív gyakorlatok, kísérleti projektek, és a területi együttmőködés által kell elımozdítani. 
 
A területi együttmőködések dinamikájának valódisága világosan tükrözıdik a kapott 
hozzájárulásokon, amelyek közé sorolhatjuk az eurorégiókat, az európai területi együttmőködési 
csoportosulásokat, illetve a helyi önkormányzatok határokon átnyúló európai hálózatait. Ez utóbbiak 
kiemelik az említett együttmőködésekben rejlı lehetıségeket, amelyek valamennyi szinten 
kialakulnak, valamint a technológiai platformokét, illetve regionális klaszterekét a különbözı, 
képzéssel, oktatással, kutatással és innovációval kapcsolatos kiválósági központokban stabilizálják a 
belsı piacot és az európai gazdasági és társadalmi modellt. 

 
1.2 A többszintő kormányzás az európai folyamat demokratizálódásának szolgálatában 
 
A többszintő kormányzás integrációja a közös európai értékekbe a többszintő kormányzásra 
vonatkozó charta kidolgozása által a konzultációs folyamat végén olyan politikai lehetıségnek tőnik, 
amelyet meg kell ragadni. A valamennyi érintett féllel történı egyeztetés dinamikájában ennek a 
kezdeményezésnek, az európai kormányzás közös és összehangolt értelmezésén felül, megfogható 
politikai kötelezettségvállalásokhoz kell vezetnie, amelyek – a tagállamokban érvényben lévı 
alkotmányos törvények tiszteletben tartása mellett – valódi partnerséget képesek megvalósítani.  
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Ez a folyamat azonban szükségessé teszi, hogy figyelembe vegyék az európai decentralizációra 
jellemzı sajátos jellemzıket. A számos tagállamban végbemenı reformfolyamatok a különbözı 
kormányzati szintek belsı felépítésének és a hatáskörök közöttük való megosztásának megújításával 
kapcsolatban megerısítik a megfelelı, a közpolitikák irányításának átgondolására alkalmas 
intézményi struktúrák keresésérıl szóló viták szükségességét. Ebben az összefüggésben számos 
hozzájárulás hangsúlyozza a helyi és regionális önkormányzatok ahhoz való jogának 
fontosságát, hogy megfelelı forrásokkal rendelkezzenek, amelyek lehetıvé teszik számukra a 
teljes felelısségvállalást.  
 
A kapott reakciók mutatják a helyi és regionális demokrácia hozzájárulását az Európai Unió közös 

alapértékeihez9 és megerısítik a nagy európai tétekrıl szóló politikai vita ösztönzésének és a 

polgárokkal való eszmecsere fórumai kialakításának szükségességét. Egyébirányt a helyi és regionális 
önkormányzatok aktivitását illusztrálják a részvételi demokrácia ösztönzésében, kiemelve a 
tanácskozási és részvételi demokrácia területén győjtött helyi és regionális tapasztalatokat, amelyek 

ösztönzik a határozathozatalt, a választottbírósági eljárást és a politikák végrehajtását10, illetve 
az Európa Tanács által kifejlesztett részvételi eszközöket. A részvételi demokrácia néhány 
mechanizmusát is megemlítik, mint például az „Agenda local 21”, amelynek feladata annak 
kiterjesztése más politikákra is a környezetvédelmen vagy a kultúrán kívül. 
 
A fehér könyv által a civil társadalom magán- és közszereplıi közötti, a közpolitikák végrehajtására 
irányuló interakciók (horizontális partnerség) elımozdítására javasolt ösztönzıket számos szereplı 
támogatta, akik kiemelik az aktív polgárság hozzájárulását a közösségi folyamat minden szintjén, 
fıként elızetesen, a konzultáció és az ellentéteket tükrözı vita által. 
 
E konzultáció alkalmával különösen nyilvánvalóvá vált a helyi és regionális önkormányzatok 
reprezentatív szervezeteinek igénye arra, hogy szélesebb körő együttmőködést alakítsanak ki a 
Régiók Bizottságával, fıként a fehér könyv ajánlásainak végrehajtására szolgáló politikai eszközök 

kapcsán11. 

 
A konzultáció során emellett nyilvánvalóvá váltak bizonyos elvárások a Régiók Bizottsága 
intézményi és politikai fejlıdésével kapcsolatban, 2009 áprilisában elfogadott küldetési 
nyilatkozatának szellemében. Három dimenzió jelenik meg világosan: politikai közgyőlésként 
betöltött szerepe, amelynek nagyobb mértékő szerepvállaláshoz kell vezetnie az európai politikai 
vitában, szabályozó funkciója, amely meghatározó szerepet kell hogy játsszon a közösségi fellépés 

                                                      
9
  Általában az Európa Tanács által a helyi autonómiáról kiadott charta jogi alapjaként említik. 

10
  Hírt kaptunk Toscana tapasztalatairól, amely – a francia nyilvános vita, valamint az angolszász, illetve dél-amerikai minta 

ösztönzésére – törvényt  fogadott el a helyi és regionális intézmények döntési folyamatban való részvételének ösztönzésérıl; a 
részben az Európai Bizottság által finanszírozott „elektronikus városi találkozókról” (Electrinic Town meetings), melyek témája 
többek között az éghajlatváltozás; a 2009 júliusában aláírt, Calabria gazdasági és társadalmi fejlıdését újraindító chartáról, amely 
meghatározza a szociális szereplıkkel való partnerséget a jogalkotási folyamat valamennyi szakaszában (például vitafórumok, 
vagy több szektorra kiterjedı, éves „csúcstalálkozók” szervezése által a kohéziós politikáról). 

11
  Fıként az AER, az AEM, az Eastern Norway County Network (ENCN) és a NALAS nyilvánította ki ebbéli szándékát. 
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jobban területhez kötött koncepciója tekintetében, valamint teljesítményértékelı funkciója, amely 
elısegíti a bevált gyakorlatok helyi és regionális elterjesztését. Hangsúlyozzuk mindemellett azt a 
szerepet, amelyet a Régiók Bizottságának az alapvetı jogok helyi és regionális védelme területén 
kialakult bevált gyakorlatok azonosítása és cseréje, illetve a polgári kezdeményezések regionális és 
helyi megvalósításában való részvétel terén kellene betöltenie. 
 
Az említett konzultáció egyébiránt hangsúlyozza a fehér könyv ösztönzı hatását bizonyos regionális 
parlamentek számára, amelyeket a Lisszaboni Szerzıdés új rendelkezései megerısítenek abbéli 
szándékukban, hogy hozzájáruljanak az Unió demokratikus legitimitásához, valamint a közösségi 

jogalkotási folyamat hatékonyságához a „felmenı” szakasztól kezdve12. Másrészt kiemeli a jobb 
interparlamentáris dinamikában rejlı, még kiaknázatlan lehetıségeket, amelyek az Európai 
Parlament és a nemzeti és regionális parlamentek közötti intézményközi együttmőködésnek 
köszönhetık. A választott képviselık és az említett közgyőlések közötti állandó párbeszéd 

szükségessége (fıként a regionális szintnek a COSAC munkáiba történı bevonása által)13 

szükségszerőségként jelenik meg az európai jogalkotás bizonyos elırejelzési mechanizmusainak 
szempontjából (korai elırejelzı rendszer), de az európai vita politikai tartalommal való megtöltésének 
elısegítése kapcsán is. 
 
Ezek közül a hozzájárulások közül néhány, tekintettel a regionális jogalkotási győlések valós 
elıjogaira, igen pontosak a tájékoztatás módját, valamint a megfelelı dokumentumok megtekintését 
illetıen az Európai Unió teljes jogalkotási folyamatának során, valamint a dokumentumokhoz való 
hozzáférés és a hatáselemzések elvégzéséhez szükséges megfelelı mőködési módozatok tekintetében. 
Ennek érdekében felhívjuk a figyelmet annak szükségességére, hogy a helyi és regionális 
önkormányzatok elektronikusan hozzáférhessenek a tagállamukban érvényben lévı nyomonkövetési 
rendszerhez, amely lehetıvé teszi – a nemzeti állásfoglalás kialakítása során – egyrészrıl a területi 
önkormányzatok kompetenciáinak teljes körő figyelembe vételét, másrészt azt, hogy azok lehetıséget 
kapjanak a szubszidiaritás és az arányosság elve alkalmazásának ellenırzéséhez való hatékony 
hozzájárulásra. 
 
A konzultáció során a regionális parlamentek, valamint a helyi és regionális önkormányzatok 
elvárásai is kifejezésre jutottak a Régiók Bizottsága közvetlen bevonására a szubszidiaritásfigyelés 
folyamatába, amely a regionális parlamentekkel való szoros együttmőködésen és egyeztetésen 
alapulna a nemzeti parlamentekkel és az Európai Parlamenttel való folyamatos párbeszéd 
                                                      
12

  Például Schleswig–Holstein tartomány parlamentje a közeljövıben törvényt fog elfogadni az európai döntéshozatali folyamatba 

való bevonásának elımozdítására, Calabria regionális önkormányzata pedig regionális törvényt fogadott el a régió részvételével 
kapcsolatban a közösségi jogalkotási folyamatban.  

13
  A következı intézkedésekre is javaslatot tettek: a regionális parlamentek képviselıinek jelenléte az Európai Parlament és a 

nemzeti parlamentek közötti parlamentáris találkozókon; a regionális parlamentek részvétele az IPEX rendszerben; a regionális 
parlamentek szintjén létre kell hozni az EU kapcsolattartó pontjait az ágazati bizottságok és az EU szolgálatai által, a regionális 
vagy nemzeti parlament adminisztrációjának keretében; a regionális parlamentek jelentéseinek elküldése az Európai parlament 
alkotmányos ügyekkel foglalkozó bizottságának (AFCO) a regionális érdekek megismerése céljából a Lisszaboni Szerzıdésben 
foglalt korai elırejelzési rendszer keretében; a Régiók Bizottsága és a regionális parlamentek közötti kapcsolatok 
intézményesítése a szubszidiaritásfigyelı hálózat tevékenységeinek keretében, a RB nemzeti küldöttségeinek aktívabb bevonása 
ebbe az eszközbe stb.  
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összefüggésében. Valódi cserefolyamatok megteremtésérıl lenne szó a Régiók Bizottsága tagjai, 
illetve valamennyi tagállam európai ügyekkel foglalkozó bizottságai között, meghallgatások 
keretében, illetve hatáselemzések által; a regionális parlamentek állandó jellegő hozzájárulásáról a 
Régiók Bizottsága szubszidiaritásfigyelı hálózatához, illetve ennek bevonásáról a helyi 
önkormányzatok adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló folyamatba. 
 
A konzultáció ezenkívül rámutatott arra, hogy régiók közötti parlamenti együttmőködésre van 
szükség a területi kohézió érdekében, melyet jól illusztrál a 2004-ben létrehozott dél-balti tengeri 
parlamentáris fórum. Végül a többszintő kormányzás hozzájárulását az európai folyamat 
demokratizálódásához több nemzetközi szervezet is kiemeli, amelyek fıleg a részvételi demokrácia 
innovatív mechanizmusait, a regionális és helyi szintő interkulturális párbeszéd jelentıségét, valamint 
a helyi és regionális önkormányzatok európai polgári ismeretek oktatásában betöltött szerepét 
hangsúlyozzák.  
 

1.3 A helyi és regionális önkormányzatok, mint a globális kormányzás szereplıi: egy új 
multilateralizmus felé 

 
A nemzetközi szervezetek, mint az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP), az ENSZ 
Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (CNUCED), a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD), az UNESCO, a Nemzetközi Valutaalap (IMF), vagy a  Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) jelentıs hozzájárulásai bizonyítják, hogy ez az európai uniós szintő megközelítés 
mennyire érdekli ıket tevékenységeik területi dimenziójának erısítése, illetve a világ más régióival 
való partnerségek kialakítása szempontjából, amelyek erısítik az ágazati politikák kiegészítı jellegét. 
A mostanában tapasztalható decentralizációs tendencia, valamint az államokon belüli szereplık 
hatásköreinek növekedése a nemzetközi közösségben mindenképpen azok bevonásához vezetnek 
majd a globalizáció kormányzási mechanizmusaiba és ösztönzik majd egy új multilateralizmus 
kifejl ıdését. 
 
Ezzel kapcsolatban ki kell emelnünk az ENSZ brüsszeli képviseletének reakcióját a Régiók 
Bizottsága eljárási módjára, amely úgy tőnik, teljesen összhangban van az ENSZ jelenlegi „UN as 
one” reformjával, amely választ kíván adni a fejlesztési stratégiákban jelen lévı területi 
megközelítéssel kapcsolatos követelményekre. 
 
Ezek a multilaterális intézmények példái a többszintő kormányzás hatékonyságának, amely 
megerısíti Európát mint globális szereplıt, lehetıvé téve számára a fejlesztési segélypolitikában és 
a harmadik országokban a decentralizációs politikák értelmezésében tapasztalt korlátokon való 
túllépést. Bizonyos hozzájárulások, különösen az ENSZ fejlesztési alapja (UNCDF) kiemelték annak 
szükségességét, hogy elgondolkodjunk a kormányzás különbözı szintjeinek felépítésén, valamint 
megemlítik egy „köztes szint” szükségességét a helyi és regionális szint között, amely figyelembe 
venné az új környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi téteket és amely lehetıvé tenné a területek 
különbözı fejlettségének nagyobb rugalmassággal történı kezelését.  
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Az OECD számára egy olyan összefüggésben, amelyben a közkiadások egyre alacsonyabbak, 
valamint a válságból való kilábalás költségvetési célkitőzéseinek figyelembe vétele mellett alapvetı 
jelentısége van a méretgazdaságosságra való törekvésnek, valamint a politikák közötti 
szinergiák optimalizálásának. Ez az eljárás megerısített együttmőködési mechanizmusokat tesz 
szükségesség a szereplık között, ezért nagy fontosságot tulajdonít a többszintő kormányzásnak. 
Egyébirányt érvelésük (különösen a CNUCED érvelése) értelmezésekor világosan kiderül, hogy a 
területi önkormányzatoknak jelentıs szerepet kell játszania a területek kereskedelmének és a 
nemzetközi kereskedelemnek az ösztönzésében, valamint kiemelten ajánlja a méltányos 
kereskedelem kérdésével való részletesebb foglalkozást, amelyben már számos régió részt vesz. 
 
Az IMF számára az adóügyi decentralizáció minden politikai decentralizációs folyamat sikerének 
egyik fı elemét jelenti. Bár ezek a folyamatok egyre inkább elterjedtekké válnak a világban, és 
különbözı formákat öltenek, gyorsaságukat nem lehet megszabni, mivel az a nemzeti szint alatti 
kormányzatok azon képességéhez kapcsolódik, hogy hogyan tudják hatékonyan ellátni a számukra 
kijelölt vagy rájuk ruházott feladatokat. E szervezet számára, mely immár igyekszik igazodni az egyes 
országok sajátosságaihoz, inkább maga a többszintő adóügyi kapcsolatok koncepciója, semmint a 
decentralizáció foka hat a kívánt növekedésre és stabilitásra. 
 
Az IMF számára az adóügyi decentralizáció minden politikai decentralizációs folyamat sikerének 
egyik fı elemét jelenti. Bár ezek a folyamatok egyre inkább elterjedtekké válnak a világban, és 
különbözı formákat öltenek, ütemüket nem lehet kötelezıen elıírni, mivel az a nemzeti szint alatti 
kormányzatok azon képességéhez kapcsolódik, hogy hogyan tudják hatékonyan ellátni a számukra 
kijelölt vagy rájuk ruházott feladatokat. E szervezet számára, mely immár igyekszik igazodni az egyes 
országok sajátosságaihoz, inkább maga a többszintő adóügyi kapcsolatok koncepciója, semmint a 
decentralizáció foka hat a kívánt növekedésre és stabilitásra. 
 
A területi együttmőködés, és különösen a makrorégiók és az európai területi együttmőködési 
csoportosulások (EGTC) jelentıségét emelte ki az ENSZ HABITAT, az ILO, az Európai Beruházási 
Bank (EBB), az OECD, melyek közös látásmódot képviselnek a partnerségek és azok világszintő 
terjedésének jelentıségérıl. Az UNCTAD, az UNPD vagy az ENSZ HABITAT szerint a partneri 
fellépés a fejlesztési politikával kapcsolatos közös felelısségvállalás és hatékonyság egyik lényegi 
eleme, és a millenniumi fejlesztési célok elérésének megfelelı motorja. 

 
A helyi és regionális önkormányzatok esetében az utóbbi években tapasztalt azon tendencia, 

hogy világszintő hálózatokba szervezıdnek14 (néhányan amellett szállnak síkra, hogy az Egyesült 
Nemzetek kebelén belül jöjjön létre egy „Régiók Közgyőlése”), a szolidaritás elvén túlmenıen 
megerısíti a több fronton ellenırzött egymástól való kölcsönös függést, legyen szó a gazdasági, 
pénzügyi vagy élelmiszerválságokról, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról és a természeti 

                                                      
14

  A Forum Global d’Associations de Régions (FOGAR), a World Regions Forum, az „R 20”, az NRG4SD-hálózat (Network for 

Regional Governments for Sustainable Development) stb., melyek elsısorban a környezetvédelemmel, élelmiszerbiztonsággal és 
gazdasági fejlıdéssel kapcsolatos problémakörökkel foglalkoznak. 
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erıforrások kérdésérıl, vagy a demográfiai és migrációs kihívásokról, amelyek közös megoldásokat 
kívánnak.  
 
E tekintetben a Régiók Bizottsága legutóbbi kezdeményezéseit, így az ARLEM létrehozását, a 
decentralizált együttmőködésrıl szóló kongresszusok összehívását, a decentralizált együttmőködés 
atlaszának létrehozását, vagy még inkább a keleti partnerségben való közremőködését mind a területi 
önkormányzatok vagy azok érdekképviseleti szervezetei, mind pedig az egyes nemzetközi szervezetek 
az európai szomszédsági politika regionális megközelítésének és a fejlesztést célzó területi 
megközelítésnek már várt konkretizálódásaként üdvözölték. 
 
A fehér könyvrıl folytatott konzultáció elısegítette annak a nyitottságra, valamint tényleges 
közeledésre irányuló törekvésnek a kifejezıdését, mely több nemzetközi szervezet részérıl 
megnyilvánult a Régiók Bizottsága felé a közös fellépési keret konkrét javaslataira támaszkodva, 
melyek a multilateralizmus összefüggésében lehetıvé tehetnék a többszintő kormányzás 
jelentıségének kimutatását.  
 
Néhány résztvevı például arra kéri a Régiók Bizottságát, hogy politikai legitimitásánál fogva 
mozdítsa elı nemzetközi szinten a regionális dimenziót a kohéziós politika esetében alkalmazottak 
mintájára, melyek révén lehetıvé vált kimutatni az Európai Unión belül az integrált politikák – a 
növekedés ösztönzıinek – jelentıségét, melyek bizonyos egyenlıtlenségek csökkentése mellett 
lehetıvé tették a területi sajátosságok megırzését. Mások azt a tapasztalatot emelik ki, amelyet a 
Régiók Bizottsága nyújthat a régiók és a helyi önkormányzatok platformjának (például a Nyugat-
Afrikai Gazdasági és Monetáris Unió – WAEMU) megvalósításában, elımozdítva ezzel a regionális 
integrációt. 
 
Az érdekes pontok közül megemlítendı az ezen multilaterális szervezetek és a Régiók Bizottsága 
közötti összehangolt munka iránt megnyilvánuló érdeklıdés a fehér könyvben felsorolt néhány 
eszközzel kapcsolatban, melyek a következık: területi mutatók vagy hatásvizsgálatok (OECD); az 
innovatív és kiegyensúlyozottabb partnerségeken alapuló fejlesztési segélyezési politikák 
meghatározásában való együttmőködés többletértéke (UNPD); részvételi demokrácia, mint az ILO 
által idézett háromoldalú konzultációs folyamatok a társadalmi párbeszédrıl; végül az oktatással és a 
kultúrával kapcsolatos makroregionális megközelítés jelentısége (UNESCO). 
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A konzultációs folyamat keretében megfogalmazott stratégiai ajánlások 

 
• A „bizalmi szerzıdés”-sel összefogott különbözı hatalmi szintek közötti hierarchia 

hiányán alapuló megosztott felelısség ösztönzése közös – az intézményi autonómia elve 
szerinti – célkitőzések megvalósítása érdekében.  

 

• A helyi és regionális választott képviselık részvételének biztosítása az Európai Unió 
demokratikus életében és a közösségi jogalkotás folyamatában, a politikai és 
parlamentközi együttmőködésbe való bevonásukat elısegítı mechanizmusok segítségével. 

 

• Az európai kormányzás fejlıdésének egy integrált területi megközelítés felé történı 
orientálása, mely a célkitőzések fokozott összehangolását célozza a fıbb európai stratégiák 
kialakításában, ugyanakkor tényleges rugalmassággal párosul a célok eléréséhez kitőzött 
eszközök tekintetében. 

 

• A helyi és regionális önkormányzatok bevonása a globalizáció kormányzati 
mechanizmusaiba, elımozdítva ezáltal egy új multilateralizmus megszületését. 

 

 

2. Az Európai Unió alapvetı célkitőzéseinek szolgálata: a többszintő kormányzás által 
biztosított hozzáadott érték  

 
A konzultáció releváns elemeket és példákat hozott a területi önkormányzatoknak az Európai Unió 
politikai ciklusában betöltött helyével, valamint a közösségi módszerhez való hozzájárulásával 
kapcsolatban. A hangsúly a döntéshozatali folyamat jogalkotást megelızı szakaszán, valamint azon a 
jelentıs többletértéken volt, amellyel a helyi és regionális szinten megvalósított politikák és jó 

gyakorlatok hozzájárulhatnak a területi stratégiák fejlesztéséhez az Európai Unióban15. 

 
Egyik visszatérı üzenet, hogy a regionális és helyi önkormányzatok szerepét nem lehet csupán a 
konzultációkra korlátozni. Jóllehet az Európai Bizottság 2001. évi fehér könyve az európai 

kormányzásról16 elırelépést jelentett a konzultáció kultúrája szempontjából, ez nem bizonyult 

                                                      
15

  A következı példákat említhetjük : a „Single Outcome Agreements” skót modellje ; a Franciaországban folytatott politika, mely 

a Fejlesztési Tanácsokra támaszkodik ; a Lombardiában megvitatott programozási tapasztalat; vagy a „Hampshire Local Area 
Agreement”. Ezzel kapcsolatban említésre érdemes továbbá: a Lille–Kortrijk–Tournai eurometropolisz által biztosított határokon 
átnyúló városi kormányzás, a „Villes d'Europe – Evropsko mesto” EGTC (Central European Initiative), valamint Emilia-
Romagna régió speciális területi programjai, amelyek lehetıvé teszik, hogy a különbözı kormányzati szintek megvitassák és 

megosszák programozási prioritásaikat egy adott homogén földrajzi területen. 

16
  COM (2001)428. 
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elegendınek17. Ennélfogva nélkülözhetetlen, hogy hatékony mechanizmusokat állítsunk fel a 
részvétel biztosítására az egész közösségi döntéshozatali folyamat során. 
 
2.1 Jobb szabályozás 
 
Ez a konzultáció egy olyan helyzetre hívta fel a figyelmet, melyet a közösségi és nemzeti hatóságok 
még nem vettek teljes mértékben tekintetbe. Mivel a regionális és helyi szinten alkalmazott 
jogszabályok túlnyomó része közösségi eredető, minden új közösségi kezdeményezés területi 
hatása ma a jó kormányzás feltételének tekinthetı. A résztvevık ezzel kapcsolatban felhívják a 
figyelmet arra, hogy az EU döntéseinek pénzügyi és szabályozási terhei egyre nagyobb súllyal 
nehezednek a területi önkormányzatok költségvetésére, valamint adminisztratív kapacitásaira. 
 
A többszintő kormányzás logikájának következésképpen egy jobb szabályozáshoz kell vezetnie, 
mely egyeztetett és összehangolt megközelítésen, a szubszidiaritás és az arányosság elveinek 
megosztott nyomon követésén és ellenırzésén alapul, miközben biztosítja a jogszabályozás 
koherenciáját, és ezáltal megkönnyíti annak megfelelı átültetését.  
 
Egy egyre inkább összekapcsolt világban a hálózatba szervezés a jobb szabályozás meghatározó 
tényezıje. A hálózatok különbözı hatalmi szinteket, európai, nemzeti és regionális jogalkotókat vagy 
tematikus hálózatokat kapcsolnak össze, melyek nélkülözhetetlen hidakat hoznak létre egy modern 
demokráciában.  
 
Összességében úgy tőnik, hogy a komitológia továbbra is olyan homályos terület marad a helyi és 
regionális önkormányzatok számára az Európai Unió döntéshozatali és mőködési folyamatában, 

mely nélkülözi az átláthatóságot18. A résztvevık véleménye szerint a komitológia képtelenné vált a 

specifikus helyi kérdésekhez való hatékony alkalmazkodásra. Ehhez meg kellene azt nyitni a területi 
dimenzió felé, valamint politikai megközelítést kellene alkalmazni a meglévı technikai és 
adminisztratív eszközök támogatására. 
 
 

Ezt a diagnózist konkrét javaslatok követik: a helyi és regionális önkormányzatok hozzáférésének 
megkönnyítése a bizottságok és a szakértıi csoportok munkájához, néhány résztvevı még az Európai 
Parlament és a Régiók Bizottsága bevonását is javasolja az olyan komitológiai bizottságok 
munkájába, amelyek különösképpen területi hatású politikákkal foglalkoznak, egy demokratikus 
legitimitást biztosító képviselı (európai vagy nemzeti parlamenti képviselı, helyi vagy regionális 
választott képviselı) társelnöksége mellett az operatív programokat nyomon követı bizottságokban. 

                                                      
17

  Jelezték, hogy szükség van a strukturált párbeszéd fejlesztésére az Európai Bizottság jogalkotási tervezési folyamatát 

megelızıen, és hogy ezt a párbeszédet esetleg a területi együttmőködés más formái (pl. EGTC) elıtt is meg lehetne nyitni. 

18
  Lásd a REGLEG-hálózat (Conference of the Presidents of Regions with Legislative Power ) és a Eurocities hozzájárulásait. 
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2.2 Koordináció, szerzıdésbe foglalás és kísérleti projektek 
 
A nyílt koordinációs módszer kérdése továbbra is vitatott.  E konzultáció során teljesen eltérı 
koncepciók fogalmazódtak meg a területi alapú nyílt koordinációs módszerrel kapcsolatban. Egyesek 
e módszer mellett döntenek és a regionális és helyi cselekvési terveknek a nemzeti tervekbe történı 
beépítése mellett foglalnak állást, mások viszont úgy vélik, hogy a nyílt koordinációs módszer nem 
megfelelı, és az együttmőködés más módozatait alkalmasabbnak tartják.  
 
A konzultáció ezzel szemben rendkívül világossá tette a helyi és regionális önkormányzatok 
felhívását a strukturális alapok beavatkozásai és az ágazati közösségi programok közötti 
fokozottabb koordinációra. Helyénvalónak tőnik tehát kihasználni a regionális politika 
programozásának félidıs felülvizsgálatát az alapok felhasználásának átgondolására, valamint a fehér 

könyvben és a Barca-jelentésben19.idézett „térkonstruálás” mint új területi felosztás fogalmának 

bevezetésére. 
 
A helyi és regionális önkormányzatok véleménye szerint a többoldalú szerzıdések rávilágítanak 
emellett a partnerség strukturálásának szükségességére is, lehetıvé téve ezáltal az olyan 
közbefektetık, mint az Európai Unió, a tagállamok, a régiók és a városok számára, akik egy adott 
területen lépnek fel, hogy kötelezettségeiket többéves alapon határozzák meg. Ugyanakkor széles 
körő konszenzus jött létre a kísérleti projekteket, valamint annak szükségességét illetıen, hogy az 
európai intézmények hatékony ösztönzıket alkalmazzanak az európai beavatkozásnak a valósághoz és 
a területi sajátosságokhoz való igazítása érdekében.  
 
A résztvevık úgy érezték, hogy a partneri kormányzás ezen két eszköze elımozdíthatja az állami és a 
magánszektor szereplıi közötti interakciót és a civil társadalom részvételét. Ezzel kapcsolatban a 
konzultációban részt vett Eurorégiók és Európai Területi Együttmőködési Csoportosulások jelezték, 
hogy ideális egységeknek tekintik magukat a kísérleti projektek és innovatív kormányzati gyakorlatok 
elvégzésére.  
 
A konzultáció kapcsán sor került a területi paktumokkal  kapcsolatos szándéknyilatkozatok és 

jelentkezések felmérésére20. Tekintettel az e gyakorlat bevezetésével kapcsolatos múltbeli 

nehézségekre és a kísérleti projektek irányában tanúsított érdeklıdésre, ez a két megközelítés (a 
szerzıdésben való rögzítés és a kísérletezés) a rugalmas és innovatív kormányzás új eszközévé 

                                                      
19

  „A megreformált kohéziós politika menetrendje” címő Barca-jelentés (2009). 

20
  Köztük: Dunkerque város önkormányzata, a REVES-hálózat, Aberdeenshire Tanácsa, az Alpok–Földközi-tenger Eurorégió, a 

Regio Pamina Eurokörzet, Mykonos önkormányzata és a NALAS-hálózat (Network of Associations of Local Authorities in 
South-East Europe). 
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olvadhat össze, mely a közös politikáknak a területi valósághoz történı igazítását megkönnyítı 

önkéntes partneri fellépésen alapul21. 
 
Végül ezen eszközök támogatása érdekében meg kellene fontolni a jogalkotás európai statisztikákhoz 
(lásd EUROSTAT) kapcsolódó alakítását, valamint olyan területi mutatók kidolgozását, amelyek 
megkönnyíthetik ezen innovatív gyakorlatok és részvételi mechanizmusok alkalmazását, különösen az 
„EU 2020” elnevezéső stratégia, a belsı piac fellendítése, az innovációs politika új megközelítése és a 

digitális menetrend tükrében22.  
 
2.3 Együttmőködés 
 
A konzultáció vitathatatlanul egyértelmővé tette a területi együttmőködés és a határokon átnyúló 

területek hozzájárulását az Európai Unió célkitőzéseihez23. Az együttmőködési formák 

sokfélesége24 a többszintő kormányzás alapvetı jellegzetessége. A résztvevık kiemelték, hogy az 

ilyen együttmőködések alkalmat nyújtanak a nemzeti határok megléte által jelentett akadályok 
meghaladására, hogy a polgárokat magas színvonalú és közeli helyi általános érdekő szolgáltatásokkal 
lehessen ellátni a fenntartható politikai intézkedések elımozdítása mellett.  
 
Úgy vélik, hogy ez az együttmőködés funkcionális területi csoportosulásokat és területi kohéziós 
mechanizmusokat nyújt, amelyek megfelelınek bizonyulnak az európai szabályozás integrált 
hatásának maximalizálására, a közösségi politikák kísérleti projektekben történı kipróbálásának 
megkönnyítésére, valamint az aktív polgári szerepvállalás és a kapacitásépítés elımozdítására. A 
konzultáció során meghatározott néhány gyakorlat a választott formák sokféleségérıl tanúskodik az 

érintett területek tényleges helyzetéhez való igazítás érdekében25.  

 
A résztvevık a területi együttmőködés három fontos ütıkártyáját sorolták fel: egyrészt megerısíti az 
európai integrációt és a közösségi vívmányokat a tesztterületekben gyökeret vert közösségi politikák 

                                                      
21

  Dunkerque város önkormányzatának tapasztalata kedvezı a különbözı szárazföldi területi és integrált tengeri stratégiák 

összehangolásával kapcsolatban. Gondolatébresztıként említésre kerültek a „fenntartható fejlıdési szerzıdések”, amelyek 
integrálnák az Agenda 21 szempontjait és a területi klíma- és energiaterveket, hogy ezzel egyidıben foglalkozzanak a 
foglalkoztatási, gazdasági fejlesztési, mezıgazdasági, idegenforgalmi stb. kérdésekkel is (lásd az Alpok–Mediterrán Eurorégió 
hozzájárulását). 

22
  Például az Európai külsı tengeri régiók konferenciája (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe - CPMR) vitát 

indított az integrált tengerpolitikáról és a tengeri parti mutatókról és adatokról. 

23
  A konzultáció során több kezdeményezést említettek a résztvevık, így a határokon átnyúló városi kormányzásról szóló 

együttmőködési projektet az URBACT program keretében, melyet a Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) koordinál, 
az AEBR vezette ULYSSES projektet, valamint az ALCOTRA projektet (határokon átnyúló együttmőködési program 
Olaszország és Franciaország között).  Gondolatébresztı lehet továbbá Lombardia régió tapasztalata a fenntartható mobilitásról 
szóló háromoldalú egyezmény kapcsán.  

24
  A határokon átnyúló kétoldalú együttmőködés, ahogyan az a Karlsruhei egyezményben vagy a Benelux egyezményben szerepel, 

az Európai Területi Együttmőködési Csoportosulások, az eurorégiók. 

25
  Példaként a következıket említették: az Association de la Conférence des Alpes franco-italiennes (C.A.F.I.) együttmőködési 

kezdeményezései a szállítási szektorban vagy pedig Észak-Rajna háromnemzetiségő nagyvárosi régió különleges modellje. 
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konkretizálódásának köszönhetıen, másrészt egy részvételi folyamat révén megkönnyíti az új 
tagállamok uniós csatlakozási folyamatának támogatását, végül operatív platformokat hoz létre a 

szomszédos országokkal26. Ennélfogva érdemes lenne azt az Unión kívül is alkalmazni, például a 

szomszédsági politika regionális dimenziója, az elıcsatlakozási stratégia vagy a decentralizált 
együttmőködés keretében. 

 
Ezzel kapcsolatban a konzultációból kiderült, hogy a kormányzás jelenlegi jogi eszközei – különösen 
az EGTC (európai területi együttmőködési csoportosulások) vonatkozásában – módosításra 
szorulnak a bennük rejlı lehetıségek teljes kiaknázása érdekében. A javaslatok szerint mindenekelıtt 
meg kellene könnyíteni a harmadik államokhoz tartozó tagok részvételét, EGTC-ket kellene 
létrehozni a jelentıs európai regionális stratégiák keretében – amilyen az Unió a földközi-tengeri 
térségért vagy a keleti partnerség –, és ki kellene használni ezek fellendítı hatását az európai 
infrastruktúrákra vonatkozó nagyszabású projektek (például a TEN-T/TEN-E hálózatok) esetében.  A 
Régiók Bizottságától azt kérik, hogy szervezzen évente fórumot e csoportosulások részvételével 
annak érdekében, hogy ennek az eszköznek a továbbfejlesztésére irányuló valódi stratégiát lehessen 
indítani. 
 
A Régiók Bizottságának fehér könyvében a makrorégiókról  megfogalmazott értékelést megerısítette 
a konzultáció: a makroregionális szint relevanciája csakugyan attól függ, hogy milyen módon történik 
a kormányzás. Ezzel kapcsolatban bizonyos óvatosság volt megfigyelhetı a stratégiai keret 
kidolgozásával és meghatározásával kapcsolatban, amely ezután is kormányközi tevékenység marad . 
Ezért feltétlenül meg kell szilárdítani a többszintő kormányzást e makrorégiók stratégiai és 
kormányzási szerveiben, és nyomonkövetési eszközöket, valamint pénzügyi programokat kell 
elıirányozni, amelyek – helyi és regionális fejlesztési tervek és stratégiák alapján – többszintő 
megközelítést biztosítanak annak érdekében, hogy ezeket a makrorégiókat „területi klaszterekké” 

alakítsák át.27 

 
Mivel ezekrıl a mechanizmusokról bebizonyosodott, hogy az európai integráció és konvergencia 
tényezıi, igen célszerő lenne, hogy  politikai és jogi struktúrákkal ruházzák fel ıket.  
 

                                                      
26

  Ezt a megközelítést támogatta például a Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa, valamint a páneurópai szövetségek, 

köztük a NALAS és az Európai Régiók Szövetsége (AER). 

27
  A balti-tengeri és a dunai stratégián kívül a makroregionális dinamika kibontakozására olyan példák idézhetık, amilyen az adriai 

eurorégió közelmúltbeli kezdeményezése egy, az adriai régióra vonatkozó stratégia kidolgozására, illetve  a dunkerque-i Grand 
Littoral  tervezett stratégiája a La Manche-csatorna–Északi-tenger térségre. 
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A konzultációs folyamat által ajánlott lépések: 
 

• Megosztott felelısség biztosítása minden európai uniós stratégiai reformhoz: az Európai 
Bizottság és a Régiók Bizottsága közösen területi tervet dolgozna ki, amely szabályokba 
foglalná a regionális és helyi önkormányzatok bevonását a közösségi fellépés kidolgozásának 
korai szakaszába.  

 

• Szerzıdéses megoldások: a többek által említett lehetséges jogi vagy mőködési akadályok 
miatt nem lenne helyes lemondani egy olyan eszközrıl, amely lehetıvé tenné a különféle 
kormányzási szintek önkéntes alapon történı együttmőködését az Európai Unió fontosabb 
célkitőzéseinek megvalósítása érdekében. . 

 

• Területi hatáselemzés és területi mutatók kialakítása, amelyek révén hatékonyabbá 
válnának a közösségi intézkedések, és javulna a területi valóság sokféleségét tükrözı európai 
és nemzeti statisztikák által alátámasztott európai politikák konvergenciája és összehangolása. 

 

• Kísérletezés : a következı öt évre vonatkozó stratégiai programjának megvalósítása 
keretében az Európai Bizottságnak több fontos szektorban néhány kísérleti projektet kellene 
javasolnia a helyi és regionális önkormányzatok számára. Ezzel kapcsolatban a kohéziós, a 
kutatási és az innovációs politikák közötti szinergiák – többek között az európai kutatási 
térség keretében – a különösen fontos alkalmazási területek jó példái. 

 

• Területi (transznacionális, interregionális és határokon átnyúló) együttmőködés : a 
konzultáció kiemelte ezeknek az együttmőködési formáknak a dinamikáját és különösen az 
EGTC-ben rejlı lehetıségeket, amely nagyobb elkötelezettséget érdemelne a tagállamok 
részérıl az európai rendeletek gyakorlati alkalmazása és az EGTC-hez történı hozzáférés 
megkönnyítése tekintetében. 

 
 

3. A valódi európai partnerség megvalósításával kapcsolatos kihívások kezelése 
 

A hatáskörök megosztása az Európai Unió kormányzási modelljének központi problémája. A 
kizárólagos hatáskörök néhány ritka területétıl eltekintve ez a modell nem a hatáskörök 
hierarchiájára épül. Jóllehet napjaink globalizált világában módosult a szuverenitás, mind az 
Európai Unió, mind a tagállamok szintjén továbbra is valódi központosítás figyelhetı meg.  
Bár a konzultáció résztvevıi bizonyos elégedettséggel nyugtázták, hogy az Európai Bizottság egyes, 

közelmúltban közzétett dokumentumai (Munkadokumentum az „EU 220” stratégiáról28, Közlemény a 

biológiai sokféleségrıl)29 vagy az Európai Parlament jelentései,30 elismerik a partnerség, a többszintő 

                                                      
28

  Az Európai Bizottság munkadokumentuma COM(2009) 647 végleges. 

29
  Az Európai Bizottság közleménye COM(2010) 4 végleges.  
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kormányzás vagy a „multilayer governance” fogalmának értékét, ezek politikai és operatív átültetése 
egyelıre bizonytalan.  
 
A regionális és helyi önkormányzatoknak az európai folyamatba történı bevonását illetıen többnyire 
sem a tagállamok, sem az Európai Unió nem kap jó bizonyítványt. 
 
A legkomolyabb fenntartások így azzal kapcsolatosak, hogy megvan-e a gondolkodásmód és az 
eljárások továbbfejlesztésére irányuló politikai akarat. Ezek a kihívások tehát mind közösségi, 
mind nemzeti szinten újfajta tudatosságot igényelnek, és megkövetelik, hogy az Európai Unió – 
alkalmazkodási képességét latba vetve – az európai kormányzás új koncepciója felé forduljon.  
 
Ezzel kapcsolatban a konzultáció megerısítette, hogy a jó kormányzás feltételei elsısorban a 
tagállamokban találhatók meg. Több hozzájárulás hangsúlyozza ezért, hogy – különösen a 
szövetségi szervekkel nem rendelkezı tagállamokban – elırelépésre van szükség a belsı egyeztetés és 
összehangolás terén mind a fontos európai és nemzetközi tárgyalásokra vonatkozó nemzeti álláspont 

kialakításával, mind az európai jogszabályok átültetésével és alkalmazásával kapcsolatban.31 Az 

európai kormányzással foglalkozó magas szintő csoportnak az a kinyilvánított szándéka, hogy 
munkájában figyelembe veszi az ennek a fehér könyvnek az alkalmazásával összefüggı 
elırelépéseket, talán az elsı bíztató jel, amely elısegítheti, hogy a tagállamok és közigazgatásai 

rendszereik elfogadják ezt a koncepciót.32  

 
Annak érdekében, hogy a többszintő kormányzásról folyó vita ne merüljön ki szónoki fordulatokban, 
és hogy maximálisan ki lehessen használni a valódi európai partnerség hatásait, a konzultáció 
egyértelmően megerısítette a fehér könyvben felvetett kihívásokat, mégpedig:  
 

♦ E kormányzási mód népszerősítése céljából feltétlenül figyelembe kell venni a különféle 
földrajzi és alkotmányos tényezıket, valamint a tagállamok különféle politikai és 
közigazgatási eljárásait. Több hozzájárulás felhívja a figyelmet a tagállamok sajátosságaira 
(jogalkotási hatáskörrel rendelkezı régiók, legkülsı régiók, nagyvárosi régiók, közbensı helyi 
hatóságok stb.), és így rámutat arra, hogy hiú ábránd egységes többszintő kormányzási modell 
érvényesítésével próbálkozni.  

 

♦ Olyan politikai és közigazgatási kultúra kialakítása Európában, amelyet többszintő 
irányítás jellemez. A jelenlegi konzervativizmus által emelt kétségbevonhatatlan akadályon 
túl kell lépni az európai polgárok érdekében többek között azért, hogy minél jobban ki 

                                                                                                                                                                     
30

  Az Európai Parlament „A6- 0356/2008 számú jelentése a nemzeti és regionális szintő kormányzásról és partnerségrıl, valamint a 

regionális politika terén projektek megalapozásáról”. 

31
  A nem szövetségi jellegő tagállamok esetében az a javaslat merült fel, hogy valamennyi szinten konzultáljanak egymással a 

hatóságok képviselıi és a parlamenti képviselık. 

32
  Az európai kormányzással foglalkozó magas szintő csoport, Solna, 2009. október 8–9., az Európai Unió svéd elnöksége: 

http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/10/8/high_level_meeting_on_governance_and_the_eu 



- 20 - 

CdR 25/2010 .../... 

lehessen használni a technológiai vívmányokat (e-kormányzás) és a digitális menetrend 
perspektíváit, amelyek a politikai folyamatok demokratizálódásának és a területi fejlıdésnek 
meghatározó tényezıi lesznek. A helyzet megváltoztatását az alábbi lépések segíthetik elı: 

 

− a helyi és regionális választott képviselıknek szóló Erasmus-kezdeményezés bizonyos, a 
helyi és regionális önkormányzatok kapacitásainak megerısítésével kapcsolatos 
szükségletek kielégítése céljából. Ezzel kapcsolatban ki kell emelni több olyan helyi és 
regionális önkormányzat támogató magatartását, amely részt vesz különféle, határokon 
átnyúló együttmőködési formákban vagy európai területi együttmőködési 

csoportosulásokban;33  

 

− többszintő közigazgatási térség létrehozása, amely lehetıvé tenné a közigazgatási 
rendszerek egymástól való elzártságának megszüntetését és konvergenciafolyamatok 
megindítását a közigazgatási rendszerek között.  Célszerő lenne ezt a perspektívát 
beépíteni a Lisszaboni Szerzıdés (az EUMSz. 197. cikke) által meghatározott új keretbe; 

 

− olyan kommunikációs politika, amely egyszerő, konkrét érvekkel népszerősíti a 
többszintő kormányzást a regionális és helyi politikai osztályok, valamint a közigazgatási 
szervek között, és számíthat az Európai Unió képviseleti struktúráinak támogatására. 
Néhány, a konzultáció során említett bevált gyakorlat jelzi, milyen típusú dinamikát 

kellene elindítani.34 

 

♦ A Lisszaboni Szerzıdéssel kapcsolatos elırelépések – amilyen a szubszidiaritási elv 
alkalmazásának és ellenırzésének új mechanizmusai vagy a területi kohézió új uniós célként 
történı elismerése – gyakorlati megvalósulása érezhetı kell hogy legyen a helyi és 
regionális önkormányzatok számára.  

 

♦ A Régiók Bizottságának egyelıre túlságosan korlátozott a befolyása az európai 
folyamatra. Tényleges várakozások fogalmazódtak meg intézményi státuszával és azzal 
kapcsolatban, hogy képes lesz-e hatékonyabban bekapcsolódni az európai folyamatba. A 
jogalkotási folyamat átláthatóságának és hatékonyságának növelése végett elengedhetetlenné 
vált, hogy a Régiók Bizottsága ugyanúgy hozzáférhessen a Tanács dokumentumaihoz, mint a 
többi intézmény, és hogy bevonják a Tanács munkájába. A szubszidiaritás ellenırzésével, 
valamint a fehér könyvben szereplı ajánlások megvalósításának megfigyelésére és 

                                                      
33

  Érdeklıdést mutat például az Alpes méditerranée eurorégió, a Regio Pamina eurorégió és a Maison européenne des Pouvoirs 

Locaux français (Francia helyi önkormányzatok európai háza). 

34
  Az Európai Régiók Közgyőlése (AER) képzési akadémiáit és decentralizált kommunikációs tevékenységeit (polgárok fórumai, 

kommunikációs díj, nyári iskolák) említi meg; Az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságainak Kongresszusa oly módon 
népszerősíti a regionalizációt, hogy decentralizált workshopokat tart az államokban errıl a témáról; Az Alpes Méditerranée 
eurorégió decentralizált kommunikációs csatornává válik, akárcsak a Bürogemeinschaft der Europabüros der bayerischen, 
baden-württembergischen und sächsischen Kommunen. 
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értékelésére szolgáló mechanizmussal kapcsolatos új felelısségi köreit szintén meghatározó 
tényezıknek tekintik a jövıre nézve. 

 

♦ Meg kell szilárdítani a helyi és regionális önkormányzatok pénzügyi és adminisztratív 
kapacitásait, különösen abból a célból, hogy képesek legyenek megbirkózni a közösségi 
mechanizmusok bonyolultságával és technikai jellegével, valamint a közösségi jogszabályok 

alkalmazására és átültetésére szolgáló operatív intézkedésekkel.35 A helyi és regionális 

önkormányzatoknak az a joga, hogy saját forrásokkal rendelkezhessenek, és hogy szabadon 
dönthessenek ezek felhasználásáról, a helyi és regionális demokrácia általános elve, amelyet 
hangsúlyoztak a konzultáció során. A helyi és regionális önkormányzatokra és így a 
polgárokra háruló, az európai jogszabályokból adódó pénzügyi terhek mérséklése szintén a jó 
kormányzás kritériuma. Helyeslésre talált a Régiók Bizottságának az a javaslata, hogy állítsák 
fel a helyi és regionális önkormányzatok magas szintő csoportját ezzel a témával 
kapcsolatban.  

 

♦ Az uniós cselekvési eszközökkel és alapokkal kapcsolatos nem megfelelı rugalmasság 
károsan hat a közösségi intézkedések hatékonyságára. A strukturális alapok indokolt 
egyszerősítése és a közösségi kezdeményezésekkel való nagyobb mértékő komplementaritása 
•– stratégiai tervezésük stabilitását nem veszélyeztetve – új lendületet vihetne az integrált 
belsı politikákba és az Európai Unió külsı tevékenységébe. 

 

A konzultációs folyamattól várt kezdeményezések: 
 

• A fehér könyvben megfogalmazott ajánlások megvalósításának politikai nyomon követésére 
szolgáló mechanizmus létrehozása.  

 

• Cselekvési terv kidolgozása az általános konzultáció eredményeinek, valamint az 
intézményekkel és az érdekelt felekkel folytatott egyeztetés tanulságainak alapján. A terv az 
Európai Bizottsággal konzultálva alakítandó ki, amint az elfogadja a legközelebbi öt évre 
szóló stratégiai munkaprogramját.  

 

• Egy többszintő kormányzásról szóló európai uniós charta kidolgozása, amely a beérkezett 
hozzájárulások szerint lehetıséget nyújtana arra, hogy az európai kormányzás közösen 
kialakított koncepcióját integrálják az Unió alapértékei közé. 

 

• A fehér könyv ajánlásainak megvalósítása során tapasztalt elırelépésekre és akadályokra 
vonatkozó kimutatás elkészítése és az ajánlások átültetése a közösségi menetrendbe, hogy 
könnyebbé váljon az Európai Unión belüli többszintő kormányzással kapcsolatos elırelépések 
politikai értékelése. 

                                                      
35

  A területi együttmőködés bizonyos példái alátámasztják e partnerségek elınyeit a bonyolultság kezelése szempontjából, 

mindenekelıtt határokon átnyúló kontexusokban. Ilyenek a következık: a Task Force GROS: GRensOverschrijdende 

Samenwerking Hollandiában –  Határokon átnyúló együttmőködés, nemzetközi együttmőködés a Bodeni-tóval kapcsolatban és a 
Hegyvidéki Területek Választott Képviselıinek Szövetsége (AEM) által jelzett határokon átnyúló integrált tervek. 
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Melléklet 
 

A Régiók Bizottságának a többszintő kormányzásról kidolgozott fehér könyvre vonatkozóan  
szervezett konzultációja keretében beérkezett hozzájárulások jegyzéke  

 

A. A regionális, közbülsı és helyi önkormányzatok hozzájárulásai (24)  

1. Aberdeenshire Council (UK)  
2. Barnsley Metropolitan Borough Council (UK)  
3. Bayerische Staatsregierung (Allemagne) 
4. Câmara Municipal de Baião (Portugal) 
5. City of Łódź (Pologne)  
6. City of Słupsk (Pologne) 
7. Communauté urbaine de Dunkerque (France) 
8. County Council of Norrbotten (Suède) 
9. Diputación Provincial de Zaragoza (Espagne) 
10. Governo dos Açores (Portugal) 
11. Hampshire County Council (UK)  
12. Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa (Allemagne) 
13. Jämtland County Council (Suède) 
14. Land Salzburg (Autriche) 
15. Landeshauptstadt Stuttgart (Allemagne) 
16. Madrid (Espagne) 
17. Municipality of Mykonos (Grèce) 
18. Provincia di Torino (Italie) 
19. Regiao autonoma de Madeira (Portugal) 
20. Region Skåne (Suède) 
21. Regione Emilia-Romagna (Italie)  
22. Regione Lombardia (Italie)  
23. Västra Götaland Region (Suède) 
24. Xunta de Galicia (Espagne) 

B. A regionális parlamentek és a jogalkotási hatáskörrel rendelkezı regionális közgyőlések 
hozzájárulásai (12)  

1. Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (Italie)  
2. Assemblea Legislativa delle Marche (Italie) 
3. Bayerischer Landstag (Allemagne)  
4. Consiglio Regionale della Calabria (Italie) 
5. Die Präsidentin des Landtags Nordrhein-Westfalen (Allemagne 
6. Landtag Mecklenburg Vorpommern (Allemagne)  
7. Landtag Rheinland-Pfalz (Allemagne)  
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8. Parlament de Catalunya (Espagne) 
9. Parlament de les Iles Balears (Espagne)  
10. Parlement Wallon (Belgique)  
11. Schleswig-Holsteinischer Landtag (Allemagne)  
12. Thüringer Landtag (Allemagne) 

C. A helyi és regionális önkormányzatok szövetségeinek és hálózatainak hozzájárulásai (37)  

1. AEBR/ARFE – Association of European Border Regions / Association européennes des 
régions transfrontalières 

2. AEM - Association européenne des élus de montagne  
3. AER - Association of European Regions / ARE - Association des Régions d'Europe  
4. AIMF - Association Internationale des Maires francophones  
5. AIR - Association of Irish Regions  
6. Arco Adriatico Ionico (Italie)  
7. Arco Latino  
8. APFP - Association nationale des Pactes Locaux et Association de Promotion et de 

Fédération des Pays (France)  
9. Association of Estonian Cities / Association des Villes d'Estonie  
10. Bürogemeinschaft der Europabüros der bayerischen, baden-württembergischen und 

sächsischen Kommunen (Allemagne) 
11. CAFI - Conferenza delle Alpi Franco Italiane / Conférence des Alpes franco-italiennes  
12. CCRE/CEMR - Council of European Municipalities and Regions / Conseil des Communes 

et Régions d'Europe  
13. CDLR - Comité de la Démocratie Locale et Régionale du Conseil de l'Europe, Délégation 

belge / Belgian delegation to the Committee for Local and Regional Democracy of the 
Council of Europe  

14. CEPLI - European Confederation of Local Intermediate Authorities / Confédération 
Européenne des Pouvoirs Locaux Intermédiaires  

15. Conférence des Villes de l'Arc Atlantique  
16. COSLA - Convention of Scottish Local Authorities  
17. CRPM Secrétariat général (Conférence des Régions Périphériques Maritimes d'Europe) / 

CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe) General Secretariat  
18. East of Scotland European Consortium  
19. EUROCITIES 
20. EFNS - Europaforum Norra Sverige / Europaforum Northern Sweden  
21. ENCN - Eastern Norway County Network  
22. ERAM - Eurorégion Alpes Méditérranée  
23. Eurodistrict Regio Pamina  
24. Euroregione Adriatica - Adriatic Euroregion 
25. EUROMOT - Réseau Européen d'Autorités Locales Transfrontalières / European Network 

of Cross-Border Local Authorities  
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26. FOGAR - Forum Global d’Associations de Régions / Forum of Global Associations of 
Regions  

27. GECT-Amphictyonie / European Grouping for Territorial Cooperation (EGTC) 
Amphictyony  

28. GECT- Groupement Européen de Coopération Territoriale Eurométropole Lille-Kortrijk-
Tournai  

29. Iniziativa Centroeuropea-Central European Initiative - Comuni di Gorizia (IT), Nova 
Gorica (SLO), Šempeter-Vrtojba (SLO)  

30. Maison européenne des pouvoirs locaux français (Contribution commune des associations 
membres / Common contribution from the member associations)  

31. NALAS - Network of Associations of Local Authorities in South-East Europe / Réseau des 
Associations des Pouvoirs Locaux de l'Europe du Sud-Est  

32. NWREP - North West Regional European Partnership  
33. Régions danoises – Association des communes danoises (KL) / Délégation danoise au 

Comité des régions  
34. REGLEG - Conference of the Presidents of Regions with Legislative Power / Conférence 

des Présidents des Régions à Pouvoir Législatif  
35. REVES - European Network of Cities and Regions for the Social Economy  
36. Union of Cyprus Communities / l'Union des communes de Chypre  
37. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej / Union des voïvodies de la République 

de Pologne 

D. Európai és nemzetközi szervezetek hozzájárulásai (12) 

1. Council of Europe - Congress of Local and Regional Authorities,  
2. FENU - Fonds d'Equipement des Nations Unies - Bureau régional du FENU pour l'Afrique 

de l'Ouest et Centrale, Dakar  
3. Fonds Monétaire International (FMI) / IMF (International Monetary Fund) - Bureau 

Europe 
4. ILO - International Labour Organisation, Bruxelles  
5. OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development - Network of Fiscal 

Relations across Levels of Government  
6. OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development - "Governing across 

Levels of Government" Unit, Regional Competitiveness and Governance Division, 
Directorate for Public Governance and Territorial Development  

7. UN - United Nations' Representation in Brussels  
8. UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development / CNUCED Conférence 

des Nations Unies pour le Commerce et le Développement  
9. UNDP United Nations Development Programme / PNUD Programme des Nations Unies 

pour le Développement  
10. UNEP - United Nations Environment Programme  
11. UN-HABITAT / ONU-HABITAT - Agence des Nations Unies pour les Villes  
12. UNOPS - Inter Agency Scientific Committee for Human Development Cooperation 
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E.  A felsıoktatási és kutatási szféra, valamint az agytrösztök hozzájárulásai (44) 

1. Confrontations Europe ( France) 
2. EIPA - European Institute of Public Administration/European Centre of the Regions 
3. EUDO - European Union Democracy Observatory (Italie)  
4. FONDACA - Active Citizenship Foundation ( Italie)  
5. Fondation Charles Léopold Mayer (Suisse, France)  
6. TER-RES- Territoires Responsables ( France) 
7. Eleftherios Antonopoulos, European Policies Research Centre, University of Strathclyde, 

Glasgow (UK)  
8. Ms. Anna Augustyn, University of Natural Resources and Applied Life Sciences (Vienne, 

Autriche)  
9. Prof. Dr. Michael Bauer, Humboldt University (Berlin)  
10. Drs Susana Beltran (Universitat Autonoma de Barcelona) and Andrea Noferini (Senior 

researcher at the IUEE and associate professor at Universitat Pompeu Fabra) (Espagne) 
11. Prof. Martin Brusis , University of Heidelberg (Allemagne)  
12. Louís de Sousa, Researcher, Instituto de Ciências Sociais of the University of Lisbon 

(Portugal)  
13. Prof. Dr. Frank Delmartino , University of Leuven, visiting professor College of Europe 

(Belgique)  
14. Dr Ekaterina Domorenok, University of Padua (Italie)  
15. Prof. Paul Furlong , University of Cardiff (UK)  
16. Prof.Paul Ghils , Haute Ecole de Bruxelles (Belgique)  
17. Prof. Lisbeth Hooghe, Chair in Multilevel Governance, VU Amsterdam & Zachary 

Taylor Smith Professor of Political Science, University of North Carolina at Chapel Hill, 
and Prof. Gary Marks, Chair in Multilevel Governance, VU Amsterdam & Burton Craige 
Distinguished Professor in Political Science, University of North Carolina at Chapel Hill  

18. Prof.Ioan Horga and others, ”Jean Monnet” Centre of Excellence and University of 
Oradea (Romania) / University of Debrecen (Hongrie) 

19. Prof. Em. Dr. Rudolf Hrbek , University of Tübingen (Germany) and College of Europe 
(Belgique)  

20. Mme Marjorie Jouen, conseillère, Notre Europe (France)  
21. Dr. Antonios Karvounis, Athens ID (Grèce) 
22. Mr. Felix Knüpling, Director Europe, Forum of Federations (Canada)  
23. Gabor Kozma, University of Debrecen, (Hongrie)  
24. Dr. Michael Kull , MTT Agrifood Research Finland (Finlande)  
25. Dr. Michael Kull, MTT Agrifood Research Finland, PART II 
26. Prof. Nicolas Levrat, Professeur de droit européen et Directeur de l’Institut européen de 

l’Université de Genève (Suisse)  
27. Dr. Andres Malamud, ICS - University of Lisbon (Portugal)  
28. Dr. Panagiota Manoli, University of the Aegean (Grèce)  
29. Dr. Vasilis Margaras, Centre for European Policy Studies (CEPS) (Belgique)  
30. Dr. Enric Martínez-Herrera , University Autónoma de Madrid (Espagne)  
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31. Prof. Dr. Jörg Monar, Director of Studies, European Political and Administrative Studies 
Department, College of Europe (Belgium), visiting professor University of Sussex (UK) 

32. Mr. Francesco Napolitano, Academic Assistant, College of Europe (Belgique)  
33. Mr Edoardo Ongaro , University of Bocconi (Italie)  
34. Prof. Dimitris Papadimitriou, University of Manchester (UK)  
35. Plamen Peev, PhD candidate, Central European University Budapest (Hongrie)  
36. Prof. Simona Piattoni, University of Trento (Italie)  
37. M. Paolo Ponzano , Senior Fellow at the European University Institute, Florence (Italie)  
38. Ms. Tina Shivatcheva, University of Cambridge (UK)  
39. Dr Steios Stavridis, ARAID, senior researcher, Research Group on Global Governance 

and the European Union, University of Zaragoza (Espagne) 
40. Istvan Suli-Zakar , University of Debrecen (Hongrie) 
41. Joris Theelen (Travail de fin d'Etudes) (Belgique)  
42. Prof. Dr. Jarle Trondal, University of Agder and ARENA – Centre for European Studies, 

University of Oslo (Norvège)  
43. Ms. Tzvetana Vassileva, London School of Economics and Political Science (UK) 
44. Francesco Velo, Interregional Jean Monnet Centre d'Excellence, University of Pavia 

Pavia (Italie) 

F. Nemzeti minisztériumok hozzájárulásai (4) 

1. Estonian Ministry of Interior  
2. Finnish Ministry of Finance  
3. Le ministre belge des affaires étrangères 
4. ainsi que les Conclusions du "High Level Meeting on Local and Regional Governance" 

(Solna, 8-9 Octobre 2009). 

G. Egyéb érdekelt felek hozzájárulásai (14) 

1. ALDA - Association of Local Democracy Agencies  
2. Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung (AWV e. V.) - Arbeitskreis 1.3 – 

Bürokratieentlastung der öffentlichen Verwaltung (Allemagne) 
3. Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung (AWV e. V.) - Arbeitskreis 1.6 

Bürokratieentlastung des Dritten Sektors und des bürgerschaftlichen Engagements - 
Arbeitsgruppe 1.6.2 (Lokale) Governance (Allemagne) 

4. Associação Regional Paramento Europeu dos jovens - European Youth Parliament – 
Azores (Portugal) 

5. Association des Femmes de l'Europe méridionale, Nelly Jazra Bandarra  
6. Associazione Costiera Amalfitana Riserva Biosfera Onlus – ACAR.BIO  
7. Chambre de métiers et de l'Artisanat, Assemblée permanente (France)  
8. ECTP-CEU European Council of special Planners / Conseil européen des Urbanistes  
9. EPSU - European Federation of Public Service Unions  
10. Mouvement Européen  
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11. Partido Por un mundo más justo (PUM+J) (Espagne)  
12. UEAPME - the European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises  
13. Unione degli assessorati alle Politiche Socio-sanitarie e del Lavoro (Italie)  
14. Drs WT Van Gelder (Pays-Bas) 
 

A hozzájárulások száma összesen: 147 

Visszhang az uniós intézmények részérıl a fehér könyvvel kapcsolatban: 

1. José Manuel Barrosónak, az Európai Bizottság elnökének levele  
2. Margot  Wallströmnek, az Európai Bizottság alelnökének levele  
3. Pawel Samecki regionális politikáért felelıs biztos felszólalása a többszintő kormányzás 

tárgyában tartott konferencián (Bruges, 2009. szeptember 22.) 
4. Alexander Italianernek, az Európai Bizottság fıtitkár-helyettesének levele  
5. Felipe Gonzales-nek, az EU jövıjével (2020–2030-as idıszak) foglalkozó vitacsoport 

elnökének felszólalása a többszintő kormányzás tárgyában tartott konferencián (Bruges, 
2009. szeptember 22.) 

6. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, külügyekért és együttmőködésért felelıs miniszter (az 
Európai Unió elnöksége nevében) levele 

7. Manuel Chavez Gonzáleznek, a spanyol kormány 3. alelnökének és területi politikáért 
felelıs miniszterének (az Európai Unió elnöksége nevében) levele 

 
Ezenkívül az Európai Parlament alkotmányügyi (AFCO) és regionális politikával foglalkozó (REGI) 
bizottsága ennek a konzultációs idıszaknak a folyamán eszmecserét szervezett a Régiók Bizottságával 
a fehér könyvrıl és az abban megfogalmazott legfontosabb javaslatokról. 
 

_____________ 


