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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Megjelentek! 

Köszönöm, hogy figyelmükkel és szakmai munkájukkal megtisztelték 
a magyar elnökség számunkra oly fontos témákat érintő kétnapos 
rendezvényét és aktívan hozzájárultak annak sikeréhez. 

Olyan célokat tűzött maga elé ez a szakmai találkozó, melyek 
megvitatásához több nap, hét sem elég. Ezért külön köszönöm, hogy 
ilyen kemény munkát végeztek, és előremutató szakmai 
következtetésekkel tudjuk zárni a konferenciát. 

Az Európai Területi Társulásokkal kapcsolatos tapasztalatok olyan 
szakaszba érkeztek, melyben megértek arra, hogy egy átfogó 
vizsgálatnak vessük alá őket. Az Európai Unióban már 11 tagállam 20 
millió állampolgárát érintik ezek az együttműködések. Az ETT 
különböző kormányzati szinteket kapcsol össze, mindezt az 
állampolgárok közvetlen, helyi érdekeire figyelemmel teszi. Ezek 
olyan tények, melyek mutatják a közös koordináció szükségességét, a 
Régiók Bizottsága által létrehozott ETT platform létjogosultságát, az 
uniós szabályozás felülvizsgálatának jelentőségét. 

Elhangzott, hogy a határ mentén élő embereknek sokkal többet 
jelent az Európai Unió nyújtotta lehetőségek használata, mint a 
fővárosban élőknek, mert ők saját bőrükön érzik az unió összekötő 
hatását. Ennek fényében egy hasonlattal élve hívhatjuk az ETT-t az 
unió emberi arcának is. 

A résztvevők egyértelműen támogatták az együttműködési formát, 
hangsúlyozva, hogy jól működő struktúra, melynek tökéletesítése 
2011-ben folyik. Az együttműködések sokszínűsége mutatja, hogy az 
elmúlt évek határon átnyúló együttműködési gyakorlatán túl 
megjelentek a nemzetek közötti együttműködések, a makroregionális 
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célok. Új makroregionális stratégiaként mutatkozott be a Duna 
Stratégia.  

Az ETT-k vertikális együttműködésére is hallhattunk példákat, hogyan 
működhetnek együtt különböző kormányzati szinten, hogy valósulhat 
meg egy uniós jogi eszköz keretei között a többszintű kormányzás. 

A konferencia szakértői egyetértettek abban, hogy meg kell vizsgálni 
a 2011-es felülvizsgálat során olyan kérdéseket, melyek 
megkönnyíthetik, illetve bővíthetik a társulások hatékonyabb 
alkalmazását. A közös célok, mint például a közlekedés-, az 
egészségügy- és a turizmusfejlesztés gyakran igénylik civil szervezetek 
bevonását az együttműködésbe. A feltételek megteremtése további 
közös gondolkozást igényel.   

A felülvizsgálatban érintettek óvatosságra intették a jogalkotókat. A 
problémák kezelésére nem feltétlenül a leghatékonyabb eszköz a 
részletesebb szabályozás. A részletekbe menő, bonyolult 
szabályozás nem megnyitja a tért, hanem szűkíti a lehetőségeket. 
Ennek, az Európai Unió történetében elsőként létrehozott uniós jogi 
formának pontosan az a célja, hogy megnyissa a lehetőségeket, 
megkönnyítse a legszélesebb palettán található közös célok elérését, 
formába öntse a kézfogásokat, a közös lelkesedést.  

Bár holland kollegánktól kaptunk már házi feladatot, útravalóul én is 
szeretném megkérni Önöket, vizsgálják felül hazai, nemzeti 
jogszabályaikat is. Megnyitja-e ezt a horizontot a nemzeti 
szabályozás, vagy korlátokat állít? Vajon megvalósíthatóak-e a 
határmenti együttműködéseken túl régiók közötti és nemzeti 
együttműködések? Kezelték-e azokat a belső jogi akadályokat, 
bilaterális megállapodásokat, melyek megnehezítik a hosszú távú, 
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fenntartható fejlesztéseket?  Kapnak-e a határmenti elszigetelt 
területek kormányzati segítséget munkájukhoz? 

A határon átnyúló együttműködések tekintetében ugyanis rendkívül 
fontos, hogy – a többszintű kormányzás, jó kormányzás elkötelezett 
támogatóiként – minden érintettet vonjunk be a problémák 
azonosítása, majd a megfelelő válaszok kidolgozásába, helyzetbe 
hozva ezzel a társulást létrehozó szerveket. 

A többszintű kormányzás vonatkozásában egyetérthetünk abban, 
hogy nem elég politikai, kormányzati vagy akár helyi szinten 
kifejeznünk elkötelezettségünket, hanem folyamatos, kitartó munkát 
igényel az elvek gyakorlati megvalósítása. A jó kormányzás inkább 
szellemi állapot, mint fejlesztési eszköz. Minden résztvevőnek – értve 
ezalatt a helyi, a regionális, a nemzeti és a nemzetközi, uniós szintet – 
saját felelősséget kell érezni az együttműködésre, közös 
koordinációra. Az egyedi jó megoldásokat meg kell osztanunk 
egymással, ezzel érhetjük el, hogy az állampolgárok számára minőségi 
szolgáltatást biztosítsunk. A konferencia ugyanakkor megerősített 
bennünket abban is, hogy számos – nemzeti, nemzetközi szervezetek 
által kidolgozott – jó gyakorlat, meglévő eszköz rendelkezésre áll, 
csak meg kell ismernünk, illetve ismertetnünk őket az érintettekkel. 

Mindezek mellett legalább ilyen fontos a megvalósuló folyamatok 
megfelelő ellenőrzési koncepciójának kialakítása. Lépéseket kell 
tennünk a kapacitások erősítésére, a közpolitika alkotásban 
jelentkező ágazati tervezés okozta részpolitikák összehangolására tett 
intézkedésekre. 

Az elhangzottakból látszik, hogy munkánk továbbra is közös 
egyetértésben, közös eredményeink mentén haladhat csak tovább. 
Úgy gondolom, a konferencia során tanúsított együttműködésünk, a 
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közös gondolkozás példamutató és meghatározza a jövőbeni irányt. 
Bízom abban, hogy legalább ilyen hasznos szakmai értékek 
képviseletével folytatjuk elnökségi félévünket. Meggyőződésem, hogy 
a félév vívmányaihoz rendezvényünk méltó szakmai eredményekkel 
csatlakozhat.  

Ezúton szeretném megköszönni a Régiók Bizottsága, az Európai 
Bizottság, az Európa Tanács és az együttműködéseket szolgáló 
nemzetközi szervezetek jeles képviselőinek, hazai vendégeinknek a 
kemény munkát. 

Remélem, hogy külföldi vendégeinknek a városnézéssel, a Néprajzi 
Múzeum és a Gödöllői Királyi Kastély bemutatásával, népdalainkkal 
és a gasztronómiai ajánlatunkkal sikerült ízelítőt adnunk nemzeti 
értékeinkből. Várjuk Önöket szeretettel máskor is. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A hazautazóknak jó utat, a többi 
külföldi vendégünknek pedig további kellemes magyarországi 
tartózkodást kívánok! 

 


