A Középszintű Hatóságok / Önkormányzatok Európai Konföderáció (CEPLI /ECILA)
NYILATKOZATA
a Területi Kohézió – előnyt kovácsolni a területi sokféleségből
c. dokumentumról
A Középszintű Hatóságok / Önkormányzatok Európai Konföderáció (CEPLI /ECILA) az első olyan
európai konföderáció, amely európai szinten, tagjainak szabad akaratából, összefogja a középszintű
hatóságok / önkormányzatokat és a társult hálózatokat. Tagjai a Francia Megyék Gyűlése (ADF;
Assemblée des Départements de France), a Német Megyék Szövetsége (DLT; Deutscher
Landkreistag), az Olasz Tartományok Uniója (UPI; Unione Province d'Italia), Vallon Tartományok
Szövetsége (APW; Associations des Provinces Wallones), Flamand Tartományok Szövetsége (VVP;
Vereniging van de Vlaamse Provincies), Bolgár Városok Országos Szövetsége (ANMRB), Városok és
Tartományok Spanyol Föderációja (FEMP; Federacion Espanola de Municipios y Provincias),
Görögország Prefektori Hatóságok Uniója (ENAE), Megyei Önkormányzatok Országos SzövetségeMagyarország (MÖOSZ), Románia Megyei Tanácsok Országos Uniója (UNCJR; Uniunea Nationala a
Consiliilor Judetene din Romania), Lengyel Megyék Uniója (ZPP; Zwiazek Powiatów Polskich),
továbbá társult tagok az Arc Latin és a Partenalia hálózatok, amelynek szándéka a modellszerű
együttműködés és tapasztalatcsere tagjai és Európa javára. Célja, hogy a nemzeti és európai
intézmények elismert képviselője legyen.
A CEPLI nagyra értékeli azt, hogy az Európai Bizottság konzultációt nyitott a „Területi Kohézió Zöld
Könyvéről”, s fontosnak tartja a központi politikai célok átlátható és közös megértését.
Ezenkívül, biztatjuk a Bizottságok arra, hogy – még 2013 után is - az EU kohéziós politika eszközében
részesülhessen az Unió minden régiója.
Ezt viszont nem szabad úgy értelmezni, hogy „erősíteni az erőseket”, s így csak egyoldalúan
támogatni a növekedést.
Létfontosságú elősegíteni és biztosítani az egyenlő életszínvonalat, az összehasonlítható
munkakörülményeket, a közszolgáltatásokat és a gazdasági fejlődést, továbbá a közigazgatáshoz
való hozzáférést.
A munkához és a fejlődési potenciálhoz, s ezzel együtt a magas színvonalú közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés alapvető feltétele az európai állampolgár számára nemcsak területfejlesztési szempontból,
hanem ezek alapvető előfeltételei a vidéki térségek gazdasági fenntarthatóságának és társadalmi
stabilitásának.
Ezen túl, így lehetne a legjobban bemutatni állampolgárai számára az EU politikák meghatározott
hozzáadott értékeit.
Mint elv, a területi kohézió koncepciót nem szabad úgy értelmezni, mint az EU más szektoriális
politikáinak egyszerű gyógymódját.
Amikor meghatározásra kerül egy központi EU politikai célkitűzés, hangsúlyozni kell a szektoriális
politikákhoz kapcsolódó horizontális érvényességét, viszont nem szabad félreértelmezni azt, mint egy
adott politika pénzügyi igazolását.
Ebben a tekintetben, tisztázni kell azt, hogy ez új politikai célkitűzéssel nem jönnek létre újabb EU
kompetenciák.
Különösen a térségfejlesztés marad a tagállamok, a regionális- és a középszint felelőssége.
A területi kohézió koncepciót a két másik Szerződéses cél összefüggésében kell kezelni, nevezetesen
a gazdasági- és szociális kohézió.

Az Európai kohéziós politika ezen két céljához hozzájön a térségfejlesztés földrajzi összetevője,
amelyet figyelembe kell venni a különböző szektoriális politikákban.
A szubszidiaritás elvével összhangban, a finanszírozás felhasználás tekintetében szükséges a
lehetőleg minél szélesebb körben meghatározni a regionális és helyi szereplőket.
A középszintű hatóságok / önkormányzatok a legjobban ismerik régiójuk sajátos szükségleteit, s így a
legpontosabban tudják meghatározni a szükséges helyi lépéseket.
Számos helyi hatóság / önkormányzat részt venne egy több-szintű kormányzásban és partnerségben,
hiszen a regionális és helyi adminisztratív testületek általában végrehajtóak e politikáinak.
Ebben a tekintetben létre kell hozni megfelelően szabad felhasználású ún. „regionális
költségvetéseket”, amely a regionális és középszintű hatóságok / önkormányzatok rendelkezésére
állna.
Végső fokon, ez a megközelítés a megfelelne a földrajzilag sajátos régiók különleges szükségleteinek.
Ezek autonóm módon működhetnének ahelyett, hogy külön EU politikák lennének a hegyvidékekre, a
szigetekre vagy az alacsony népességű területekre.
Egy törvényhozás következményét csak azok tudják megfelelően megítélni, akik meg vannak bízva a
vonatkozó törvény végrehajtásával.
Különösen a középszintű és helyi hatóságok / önkormányzatok szint, mint az állampolgárhoz
legközelebbi adminisztratív szintje tudja megítélni és kommunikálni, hogy az európai törvényhozás
milyen mértékben járul hozzá állampolgárai jólétéhez.
Ezen túl, az ellentétes szabályozást a legvilágosabban a helyi szinten annak általános adminisztratív
kompetenciája és hatásköre, illetékessége miatt.
A területi hatásokat csak az illetékes területek és azok középszintű hatóságainak / önkormányzatainak
integrálásával lehet ésszerűen megítélni.
Nincs szükségünk az EU intézmények újabb hatásvizsgálati eszközeire, hanem – illetékességüknek
megfelelően - az EU törvényhozási eljárásának megnyitására a középszintű hatóságok /
önkormányzatok szintjén.
Ezért kérjük a meglévő struktúrák alkalmazását úgy, hogy integrálódjanak a megfelelő végrehajtás és
a végrehajtó középszintű hatóságok / önkormányzatok az EU törvényhozási eljárásban.
Végül, attól tartunk, hogy újabb indikátorok létrehozása, s különösen azok értékelése további
jelentéstételi kötelezettségeket róna ránk.
Következésképpen, minden félre háruló többlet adminisztratív teher meghaladná annak hasznát.
E tekintetben a meglévő társadalmi-gazdasági kritériumok megfelelőek az EU kohéziós politika
hatásvizsgálatára és az EU szintjén megfelelő területi trendeket mutatnak.

