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A spanyol autonóm közösségek és Katalónia 
részvétele az európai uniós politikában 
Domonkos Endre

Spanyolország a nemzetközi politika meghatározó szereplője, az Európai Unió-
ban regionális középhatalom. Az ország sikeres európai uniós csatlakozásában 
nemcsak a politikai és társadalmi szereplők közö� létrejö� konszenzus, hanem

az uniós politikát irányító és koordináló intézményrendszer is meghatározó szerepet 
játszo�.

A külpolitika és a nemzetközi kapcsolatok irányítása a spanyol alkotmány szerint 
a központi állam kompetenciájába tartozik, de az elmúlt években erőteljes törekvés 
fogalmazódo� meg a mindenkori katalán kormány részéről az autonóm tartomány 
külpolitikai hatáskörének növelése érdekében. A nagyobb fokú külpolitikai önállóság 
mindenekelő� Katalóniának az európai uniós politikában és az uniós döntéshozatali 
mechanizmusban való részvételére vonatkozik. A spanyol tartomány ugyanis külgaz-
daságilag is az egységes belső piachoz és a világgazdasághoz integrálódo�.

Katalónia gazdasági fejle�ségénél fogva – a spanyol GDP csaknem 19 százalékát 
állítja elő – erőteljesebben kötődik az európai és a nemzetközi gazdasági együ�műkö-
déshez, mint Spanyolország más tartományai. 

A tanulmány célja a spanyol központi állam uniós politikát irányító intézményrend-
szerének rövid bemutatása után Katalónia Európai Unióban való szerepének részletes 
elemzése. A vizsgálat elsősorban a Katalán Autonóm Közösség külkapcsolati tevékeny-
ségére és az ezt megvalósító intézményi há�érre irányul. Az elemzés emelle� a katalán 
külpolitika növelésére te� legfontosabb törekvéseket is ismertetné.

A spanyol európai uniós politika intézményi há�ere
 

A spanyol európai uniós intézményrendszer és a közösségi politikához kapcsolódó 
döntéshozatali mechanizmus jelentős változásokon ment keresztül. A változások főleg 
belső tényezőkkel magyarázhatók, amelyek a központi kormány és az önkormányzati 
közösségek közö�i megegyezéseken alapultak.
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Már 1978-ban állíto�ák fel Leopoldo Calvo Sotelo miniszterelnök vezetésével az 
európai ügyekkel foglalkozó minisztériumot, melynek feladata a bizo�sági jelentéssel kap-
csolatos országtanulmány elkészítése és az Európai Közösséggel való kapcsola�artás 
biztosítása volt. 1981-ben ez a minisztérium átalakult a külügyminisztérium EK-állam-
titkárságává, amely a csatlakozási tárgyalások lebonyolításáért volt felelős. Ez a szerv 
rendszeresen tarto�a a kapcsolatot az egyes ágazati minisztériumok európai ügyekkel 
foglalkozó részlegeivel és a többi intézménnyel. Az integrációs politika kormányzati 
összehangolása érdekében pedig létrehozták az európai ügyek minisztériumközi bizo�-
ságát. Különösen fontos szerepet töltö� be a Cortez (parlament) által felállíto� európai 
ügyekkel foglalkozó bizo�ság, amelynek minden csatlakozási tárgyalással kapcsolatos 
információról tájékoztatnia kelle� a munkaadó és a gazdasági-társadalmi érdek-kép-
viseleti szervezeteket. A bizo�ság konzultatív fórumként működö� és a csatlakozási 
tárgyalások megkönnyítését végezte. A spanyol álláspontot kormányzati és szakértői 
szinten egyezte�ék, s a törvényhozás jóváhagyását követően, a KM EK-államtitkársá-
gán és a brüsszeli misszió útján ju�a�ák el a közösséghez.1

A csatlakozási tárgyalások aláírása után a külügyminisztériumon belül az Európai 
Közösségek államtitkársága alakult meg. Ezzel párhuzamosan, 1985 szeptemberében, az 
Európai Közösségekkel kapcsolatos gazdasági ügyek minisztériumközi bizo�ságát is lét-
rehozták. E szervnek az elnöke az Európai Közösségek államtitkára le�. A szervezet
titkárból, hét minisztériumi főtitkárból és főtitkárhelye�esekből állt. A bizo�ság az 
Európai Közösséghez kötődő gazdasági ügyek koordinálását lá�a el és tájékozódo� a
minisztériumok által az EK kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokról. A szerv a mi-
nisztériumközi bizo�ság kompetenciáit meghaladó kérdéseket a gazdasági ügyek delegált 
bizo�sága elé terjeszte�e.2 

1998. december 4-én kihirdete� királyi rendelet értelmében az Európai Közösségek 
államtitkársága európai uniós államtitkársággá alakult át. Ennek fő okai a nemzetközi 
politikában és az integrációs folyamatban végbement változásokkal magyarázhatók. 
Az amszterdami szerződés hatására az Európai Unió hatásköre kibővült, az EU külpoli-
tikai súlya a nemzetközi színtéren pedig megnövekede�. Az Agenda 2000-hez kapcso-
lódó tárgyalások és a kelet-közép-európai országokkal megkezde� bővítési folyamat 
az európai uniós államtitkárság funkcióinak átszervezését követelte meg. Ennek ered-
ményeként a külügyminisztériumban működő EU-államtitkárság szervezetét átalakí-
to�ák. Az államtitkárság a külpolitikai és európai uniós titkárságot, az Egyesült Nemzetek 
politikai ügyeinek főigazgatóságát, az európai külpolitikai főigazgatóságot, az észak-amerikai 
biztonsági és leszerelési főigazgatóságot, az afrikai, ázsiai és csendes-óceáni külpolitikai fő-
igazgatóságot és az európai uniós általános és technikai ügyek koordinációs főigazgatóságát 
irányítja. 

Az önkormányzati közösségek (communidad autonoma) a spanyol európai uniós 
politika alakításában aktív szerepet játszanak. Az uniós politika végrehajtásában való 
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részvétel közvete�, illetve közvetlen módon történik. A közvetlen részvétel elsősor-
ban az uniós intézményeken keresztül történik, a közvete� pedig az önkormányzati 
képviseletek, lobby szervezetek, a Brüsszelben működő regionális irodák, tanácsadó és 
szakmai szervezetek által kialakíto� álláspontok, programok útján valósul meg. 

Az autonóm közösségek a közösségi jog alkalmazásában és végrehajtásában is részt 
vesznek. A spanyol önkormányzatok intézményi és szervezeti autonómiája az alkot-
mányból vezethető le. Külpolitikai téren a központi kormány hatásköre nem kizáróla-
gos, mert az autonóm közösségek nemzeti álláspontot alakíthatnak ki és a külpolitikai 
koncepciójuk megfogalmazása háromféleképpen történhet: bilaterális, multilaterális, 
valamint ágazati együ�működés alapján. 

1. A kétoldalú együ�működés és megegyezés célja a központi állam és az egyes ré-
giók közö�i kapcsola�artás elősegítése. A döntések előkészítésének és az érdekér-
vényesítésnek az a módja alapvetően 1989-ig működö� a spanyol külpolitikában. 
Ez a módszer a régiókat érintő problémák megoldására alkalmas ugyan, de az 
egységes nemzeti álláspont megfogalmazására nem.

2. A multilaterális intézményi kooperáció szakértői és szektoriális konferenciák for-
májában történik. A központi államhatalom és valamennyi autonóm tartomány 
képviselőinek részvételével megtarto� együ�es ülések a döntések előkészítéséért 
felelősek. 

3. A közigazgatási minisztérium képviselőiből és a regionális önkormányzatok taná-
csosaiból álló ágazati konferenciák munkáját az európai ügyek koordinációs bizo�sága 
segíti, mely a közigazgatási minisztériumból, külpolitikai és európai államtitkárságból, 
az autonóm tartományok főigazgatóiból, a KM európai uniós általános és technikai 
ügyek főigazgatóságának munkatársaiból áll.3

Az autonóm közösségeknek emelle� önálló regionális irodájuk van Brüsszelben, 
és részt vesznek szakértőikkel a Spanyol Királyság Állandó Képviseletének munká-
jában is. 

A spanyol európai uniós intézményrendszer legfőbb előnye, hogy az uniós politika 
megvalósítása során sikerült minden gazdasági és társadalmi szereplőt (munkaadók, 
munkavállalók, kamarák szervezeteit) bevonni az egyeztetési mechanizmusba, ezért a 
spanyolok egységes álláspontot képviselve jeleníthetik meg nemzeti érdekeiket a kü-
lönböző uniós szervekben és nemzetközi fórumokon. Az egyes minisztériumok közö�i
informális egyeztetés során mindig kikérték az érdek-képviseletek és a szakmai-ágazati 
szervezetek véleményét. A kormányzat tájékoztatási köteleze�sége pedig nagymérték-
ben hozzájárult ahhoz, hogy az európai uniós csatlakozás kezde�ől fogva széleskörű 
belpolitikai konszenzust élveze� nemcsak a gazdasági-társadalmi szervezetek, hanem 
a lakosság körében is. 
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Katalónia helye és szerepe az Európai Unióban

A spanyol autonóm közösségekkel kapcsolatban megállapítható, hogy ezekben az 
európai uniós átlagnál alacsonyabb az egy főre jutó jövedelem. Ugyanakkor elmond-
ható, hogy a spanyolországi autonóm tartományok az unió legjelentősebb növekedést 
felmutató régiói közé tartoznak. A 16 legdinamikusabban fejlődő uniós régió közül öt 
volt spanyol:

● Madrid;
● Baleári-szigetek;
● Aragónia;
● Katalónia és
● Extremadúra
A régiók közö�i polarizáció azonban nem jelentősebb, mint a többi tagállamban. 

Az egy főre jutó GDP-ben megmutatkozó különbségek nem nagyobbak, mint az Euró-
pai Unió többi nagy területű országában.

Katalónia területe 1999 végéig a Strukturális Alapok 2 és 5/b célkitűzése alá tartozo�.
Az előbbi az iparilag hanyatló, határ menti, míg az utóbbi a vidéki, szerkezeti átala-
kuláson átmenő NUTS 3-as egységeket érinte�e. Ezekkel a célkitűzésekkel kapcsola-
tos támogatások a Strukturális Alapokból származó források 12-15 százalékát adták 
Spanyolország tekintetében. A regionális fejlesztések biztosítását regionális fejlesztési 
társaságok (Sociedades de Desarrollo Regional) végzik és 1986 óta érvényesülnek a 
közösségi szintű regionális politikák is. A nemzeti szintű regionális politika végrehaj-
tásában meghatározó szerephez jut a régiók közö�i Kompenzációs Alap (Fondo de 
Compensación Interregional), amelyet a régiók közö�i különbségek csökkentése és 
felzárkózásuk előmozdítása érdekében hoztak létre. 

Katalónia esetében a közösségi regionális politika célja a területi különbségek mér-
séklése és az életszínvonal közösségi átlagot elérő növelése volt. Az 1989 és 1993 közö�i
időszakban a Strukturális Alapokból ju�ato� támogatások (összesen 263 milliárd pese-
ta) 52 ezer új munkahelyet teremte�ek, valamint infrastrukturális (autópályák építése, 
vasútvonalak korszerűsítése) beruházásokat te�ek lehetővé. A következő költségvetési 
periódusban a támogatások volumene jelentősen megnövekede� (1997 és 1999 közö�
majdnem elérte az 1989 és 1993 közö� mért szintet). Katalóniában 1997 és 1999 kö-
zö� 64 ezer új munkahely jö� létre a Strukturális Alapok által támogato� programok-
nak köszönhetően.4 A források elosztását a központi kormány végezte, de a területi 
projektek kiválasztásában és koordinálásában a Generalitat is szerepet játszo�.

Az egységes belső piac kialakítása erős versenyhelyzetet eredményeze� és feloldot-
ta a spanyol belső piac és a többi tagállam belső piaca közö� fennálló különbségeket. 
A katalán gazdaságnak is szembesülnie kell ezekkel a kihívásokkal és ki kell használnia 
az ebben rejlő lehetőségeket. 
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Az Európai Unión belül létrejö� mediterrán ívnek, az olasz, a francia és a spanyol me-
diterrán partvidéknek fontos szerepe van a regionális fejlődés előmozdításában. A spa-
nyol tartományok közül Katalónia, Valencia és Murcia tartozik ehhez az egységhez. 

A Mediterrán Együ�működéshez tartozó három autonóm közösséggel kapcsolatban 
megállapítható, hogy gazdaságukra az erőteljes külpiaci orientáltság, a tercier szektor 
meghatározó szerepe és ipari termelésük diverzifikáltabb szerkezete a jellemző. A há-
rom térség Spanyolország GDP-jének közel 32 százalékát és a nemzeti export 42 száza-
lékát adja. Nemzeti szintű összehasonlításban a három tartomány az átlagnál nagyobb 
gazdasági növekedéssel és fejle� infrastruktúrával rendelkezik. Mindhárom régió híd 
„funkcióval” bír más uniós tagállamok és Spanyolország többi része közö�. A keres-
kedelmi árucserében az Ebro menti tartományok (Navarra, La Rioja, Aragónia) és az 
Andalúziával való kapcsolatok a legjelentősebbek.5 

A mediterrán régió országaival megkötö� együ�működési megállapodások hagyo-
mányosan nagy jelentőséggel bírnak Katalónia szempontjából, mivel céljuk a katalán 
tőkeberuházások elősegítése és gazdasági segítség nyújtása az észak-afrikai államok 
számára. Katalónia és a Maghreb-országok közö� létrejö� megállapodások a gazda-
ság, a kereskedelem, a turizmus és a kulturális kapcsolatok területeire terjednek ki. 
Nem véletlen, hogy az Európai Unió Mediterrán-politikáját 1995-ben, Barcelonában 
hirde�e meg, mivel a tartomány az észak-afrikai államokkal való gazdasági-kereske-
delmi és kulturális kapcsolatok további fejlesztésében érdekelt, ezért támoga�a az EU
Mediterrán-térség irányába történő kezdeményezését. A katalán gazdaság – amely a 
spanyol GDP közel 19 százalékát állítja elő – bekapcsolása az európai és a mediterrán 
térség piacába az autonóm tartomány alapvető érdekei közé tartozik, melyet a turiz-
mus fejlesztésével és a külföldi tőkeberuházások serkentésével lehet elősegíteni. 

Katalónia aktív szerepet játszik az Európai Unión belül kialakíto� interregionális 
együ�működés terén. Különösen fontosak Franciaország régióival megkötö� együ�-
működési megállapodások az oktatás, a kultúra, a mezőgazdaság és a környezetvéde-
lem területén. Katalónia – a Rhône-Alpok, Baden-Würtemberg és Lombardia melle�
– az Európai Unió négy gazdaságilag legfejle�ebb régiójához tartozik. Katalónia emel-
le� az Európai Régiók Bizo�ságában is jelen van.6

Katalóniában a külpolitika a nemzetépítés és egyben a nemzeti identitás megőrzé-
sének egyik fő eszköze. A katalán politikai pártok ezért arra törekednek, hogy nem-
zeti szinten maximálják a spanyol politikára való befolyásukat és növeljék részvéte-
lüket az európai uniós döntéshozatalban. Ennek a célnak az elérését szolgálja a 2006. 
június 18-án népszavazás útján elfogado� katalán autonómia kibővítését tartalmazó 
autonómiastatútum, amely az eddigieknél nagyobb szerepet biztosít a katalán regioná-
lis kormánynak az európai uniós politika alakításában. 
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A katalán gazdaság teljesítményének értékelése
Spanyolország Európai Unióhoz való csatlakozása utáni tíz évben a GDP éves növeke-
dése 3,17 százalék volt, míg az uniós átlag 2,23 százalék körül alakult ugyanebben az 
időszakban. 

Az 1986-os belépés után gyors gazdasági növekedés (éves szinten 3,2 százalékos) 
indult meg a mediterrán régiókban. Katalónia gazdasága a nyolcvanas évek második 
felében dinamikusan növekede� (4,82 százalék), de 1991 és 1993 közö�i gazdasági re-
cesszió idején a növekedés évi üteme 1,56 százalék volt. A termelés növekedése (3,05 
százalék) a spanyol (2,96 százalék) és az uniós átlagot (1,86 százalék) is felülmúlta. Az 
előző két adatból megállapítható, hogy a katalán egy főre jutó bru�ó nemzeti termék 
nagyobb ütemben növekede� és az autonóm tartomány közel 8 százalékkal csökkentet-
te különbségét Európához képest az 1985 és 1995 közö�i időszakban.

A foglalkoztatás növekedése Katalóniában felülmúlta a nemzeti és az uniós átlagot. 
Az új munkahelyek teremtésében a Strukturális Alapok által finanszírozo� programok
melle� a munkaerő szakképze�ségének javítása is meghatározó szerepet játszo�.

A katalán gazdaság az elmúlt két évtizedben jelentős változásokon ment keresztül. 
A mezőgazdaság és az ipar szerepe há�érbe szorult. A gazdaságban megnövekede� a
szolgáltató szektor részesedése, ezen belül elsősorban a turizmus vált húzóágaza�á. 
Katalónia a mai napig a spanyol autonóm közösségek gazdaságilag egyik legfejle�ebb
régiója – Madriddal és a Baleári-szigetekkel együ� – az egy főre jutó nemzeti jövedel-
met tekintve, ami az uniós átlag körül van vásárlóerő paritáson számolva. 

Katalóniára jótékony hatással volt a közös európai valuta, az euró bevezetése. 
Az EMU-tagság következtében nő� a verseny és ezzel párhuzamosan a piaci átlátható-
ság is. Az EMU kedvező makrogazdasági körülményeket teremte� a régióban alacsony 
inflációval és reálkamatlábakkal párosulva. Mivel a katalán piac integráltabb és nyitot-
tabb az európaiba, ezért az árfolyammozgások is jobban érinte�ék, mint általában a 
spanyol régiókat. A közös valuta bevezetésével azonban megszűnt az árfolyamkocká-
zat veszélye. További pozitív elemként említhető még a katalán termelés szerkezetének 
diverzifikációja. A piacok összekapcsolódása specializációhoz vezete�, ami a katalán 
feldolgozóipar közel húsz százalékát érinte�e fúziók és felvásárlások formájában.

Az autonóm tartomány a jól kiépíte� infrastruktúrájának, gazdasági fejle�ségének 
és ipari szerkezeti diverzifikáltságának köszönhetően a külföldi tőkeberuházások egyik 
fő központjává vált. A Spanyolországba jövő közvetlen külföldi működőtőke-befekte-
tések közel 25 százaléka Katalóniába irányul. A térség komparatív előnye a munkaerő-
intenzív szektorokban csökken és ezzel párhuzamosan a tőkeintenzív és a magasabb 
hozzáado� értéket előállító technológia-intenzív szektor jelentősége pedig nő. 

A katalán külkereskedelemben mind az import, mind az export dinamikusan nö-
vekszik. A többi spanyol tartománnyal folytato� kereskedelem mérlege aktívumot 
mutat. A külfölddel folytato� árucsere deficites, azonban a szolgáltatáscsere már i�
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is többletet produkál. A katalán exportban jelentős a gépjármű-, a konfekció-, a vegyi 
és a gyógyszeripar. Az importban a mezőgazdasági termékek, a nyersanyagok és az 
energiahordozók súlya a jelentős. 

A nemzetközi verseny növekedésével és a tőke szabad áramlásával a katalán gazda-
ság sérülékenyebbé válik, ezért ennek leküzdése érdekében a kutatás-fejlesztés szere-
pének növelése és a humán erőforrás fejlesztése szükséges. 

A központi kormány hatáskörébe tartozó nemzeti szintű fiskális politika célja a te-
rületi egyenlőtlenségek további csökkentése. Az európai költségvetési hozzájárulás 
nemzeti szinten történik, ami azt jelenti, hogy az ado� ország gazdagabb régiói finan-
szírozzák. Ez a megoldási modell azonban hátrányos Katalóniára, ezért az autonóm 
tartomány a fiskális rendszer további reformját és harmonizációját hangsúlyozza an-
nak érdekében, hogy a területi szolidaritás régióközivé váljon. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy Katalónia esetében a spanyol átlaghoz vi-
szonyítva a foglalkoztatás ágazatok szerinti megoszlásában az ipar részesedése jelen-
tősebb, a mezőgazdaságé ennél jóval kisebb. Az egy főre jutó nemzeti jövedelem pedig 
az uniós és a spanyol átlag közö� helyezkedik el.7 

A Generalitat szerepe az európai uniós politikában
Katalónia bár önálló külpolitikával nem rendelkezik, de a nemzetközi és az európai 
uniós politikában meghatározó szereplőként van jelen. A Katalán Autonóm Közösség 
intenzív gazdasági-kereskedelmi és kulturális tevékenységet folytat. A külkapcsolatok 
irányítása az alkotmány szerint a központi kormány hatáskörébe tartozik, így az auto-
nóm közösségek külpolitikái a spanyol állam függvényében alakulnak. Az egyes auto-
nóm tartományok külső függősége nem azonos mértékű, ezért regionális aszimmetria 
figyelhető meg az aktivitás terén.

Katalónia a nemzetközi kapcsolatok erősítésével egyrészt a saját nemzeti identitását 
és a többi spanyol régiótól való különbözőségét kívánja hangsúlyozni, másrészt saját 
gazdasági érdekeit szeretné megfelelő mértékben képviselni. Az első célkitűzés meg-
valósítása során a mindenkori katalán kormánynak tiszteletben kell tartania a spanyol 
alkotmányt – ha a tárgyaló fél az állam, akkor ez különösen fontos –, de ezzel párhuza-
mosan saját nemzetközi teret próbálnak megnyerni. Az autonóm tartomány tehát kül-
politikai téren is megfogalmazhat önálló kezdeményezéseket és érdekeket, amelyeket 
aztán nemzeti szinten egyeztetnek. 

A második célkitűzés esetében fontos hangsúlyoznunk azt, hogy az erőteljes kül-
gazdasági nyito�sággal rendelkező tartomány számára a szerteágazó nemzetközi tevé-
kenység folytatása alapvető fontosságú kérdés. A világgazdaság kölcsönös függőségi 
rendszerében fontos szempontnak tekinthető a gazdaság modernizációja és a verseny-
képesség javítása. Katalónia intenzív promóciós tevékenységet folytat, amelynek célja 
a katalán gazdaság kompetitív előnyeinek megteremtése, az ipari szerkezet rugalmas-
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ságának és alkalmazkodóképességének biztosítása a változó piaci szükségletekhez iga-
zodva, valamint a magántőke szerepének növelése.8 

A Katalán Autonóm Közösség számára az „ideális” megoldást ezért a régiók Euró-
pájának koncepciója jelenti, ahol az állam nem kellő hatékonyságát megfelelő mérték-
ben ellensúlyozhatja a tartomány nagyobb szerepvállalása. 

A katalán külpolitika irányításáért az Elnöki Hivatal a felelős. Az 1992/190-es dek-
rétum létrehozta a Generalitaton belül a külügyi hivatalt. E szerv a külkapcsolatok álta-
lános irányvonalait határozza meg. Az ágazati tevékenységekből származó külkapcso-
latok vezetését az egyes szakminisztériumok végzik. 

Az Elnöki Hivatal koordináló és intézményesülés folyamatát irányító feladatot lát 
el. 1980-tól kezdve a kormányközi kapcsolatok államtitkára volt felelős ezekért a fel-
adatokért, majd 1984-ben felállíto�ák a külkapcsolatok általános igazgatóságát, amely szer-
vezte és koordinálta a külkapcsolatokat. 1990-től a külkapcsolatok kabinetje foglalkozo�
a volumenében és intenzitásában megnövekede� kapcsolatokkal, majd 1992-ben létre-
hozták a már említe� külügyi hivatalt. Ezt az intézményt azonban 1994-ben újjászervez-
ték, és elkülöníte�ék benne az Európai Unióval és az unión kívüli ügyekkel foglalkozó 
részleget. 

Az elmúlt évtizedben a Generalitat elnöke, Jordi Pujol politikai súlya lehetővé te�e,
hogy Katalónia saját képviselethez jusson az Európai Unió minden olyan bizo�ságá-
ban, ahol az őket érintő regionális témák szerepelnek. A katalán regionális kormány 
ugyanis nyomást gyakorolt a központi kormányzatra, hogy a spanyol Állandó EU-kép-
viseletek melle� vagy azon belül mindenü� jelen legyenek Katalónia képviselői.

A katalán külpolitika fő irányítója továbbra is az elnök, akinek személyes jó viszo-
nya, illetve barátsága a kontinens vezető politikusaival döntő fontosságú Katalónia 
külkapcsolatai számára. 

Külkapcsolatok koordinálását végző egyéb szervezetek
Az európai uniós politika irányítása szempontjából az egyik legjelentősebb szerv az 
1982-ben alapíto� Patronat Catalá pro Európa. Eredetileg közkonzorcium formájában jö�
létre és alapítói közé a Generalitat a gazdasági-pénzügyi élet szereplői, valamint a helyi 
önkormányzatok tartoztak. A katalán érdekeket képviselő lobbyszervezet feladata az 
európai uniós politikával kapcsolatos információk megszerzése, a katalán társadalom 
informálása és képzésének elősegítése az uniós témákban. Emelle� figyelemmel kíséri
az EU fejlesztési politikájának alakulását. 1986 óta folytat lobbitevékenységet Brüsszel-
ben, ahol saját irodát tart fenn. Információkat gyűjt és továbbít az EU és a Generalitat, 
illetve a katalán társadalom közö�. Három szekciója van: tudományos; parlamenti; tár-
sadalmi-gazdasági. 

A Patronat Catalá pro Európa szemináriumokat, előadásokat szervez és elősegíti a 
kutatás-fejlesztési programokat. Brüsszelben az EU-intézményein kívül kapcsolatot tart 
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fenn más regionális képviseletekkel, az együ�működés és a közös programok megva-
lósítása érdekében. Megosztja a szükséges információkat a Spanyol Állandó Képvise-
le�el és szorosan együ�működik a spanyol kormánnyal, befolyásolva ezzel a központi 
kormányzat tárgyalási pozícióját.9 

A központi kormány ugyan ellenezte a brüsszeli irodák létrehozását, de szerepük 
folyamatosan erősödik, mivel újabb és újabb feladatokat látnak el. A regionális irodák a 
bizo�ság, a tanács és a parlament számára is konzultációs tevékenységet végeznek.

A következő szervezet az 1985-ben megalapíto� CIDEM (Centre d' Informacio i
Assessorament Empresarial), amely a külföldi működőtőke-befektetések vonzásáért 
felelős. Célja a katalán vállalatok fejlődésének és versenyképességének elősegítése. 
Szervezetileg az Ipari, a Kereskedelmi és Turisztikai Minisztériumhoz tartozik. Felelős 
a katalán cégeket érintő információk elterjesztéséért, a technológiai innovációk előmoz-
dításáért, a külföldi vállalatok letelepedésének támogatásáért, a kis- és közepes vállala-
tok informálásáért és a területi egyenlőtlenségek csökkentéséért.

Az 1987-ben felállíto� COPCA (Consorci de Promoció Comercial de Catalunya) 
kereskedelmet támogató információs-koordinációs szervezet és a katalán vállalatok 
nemzetköziesítését segíti elő. Az ipari, kereskedelmi és turisztikai minisztériumhoz tartozó 
CIDEM célkitűzései közö� szerepel az export növelése, a nemzetközi piacokon való 
jelenlét növelése, valamint a külföldi jelenlét megszilárdítása Katalóniában. 1998-ban 
33 irodája volt a világ nagyobb városaiban, közö�ük 1991-től Budapesten is. 

Ennek a szervezetnek a felállítása súlyos konfliktust eredményeze� a központi kor-
mánnyal, mivel a katalán kereskedelmi érdekek promóciója a spanyol kormány szerint 
veszélyezteti az „összspanyol” érdeket. 

A Katalán Turisztikai Promóciós Konzorcium a COPCA infrastrukturális hálózatát 
kihasználva működik és a turizmus elterjesztéséért felelős. A turizmus Spanyolország-
ban és ezen belül Katalóniában különösen nagy részesedéssel bír a gazdaságban, ezért 
az a promóciós tevékenység kiemelkedő fontosságú. 

A katalán külpolitika szerves részét képezi a kultúrpolitika. Ennek jelentőségét to-
vább növelte az a határozat, melyet az Európai Parlament 1990-ben a közösségi nyel-
vekkel kapcsolatosan elfogado�. Az EP-határozat a katalánt közösségi nyelvvé nyil-
váníto�a és uniós intézményekben való használatát is előírta. A Generalitat a katalán 
identitását és nyelv erőteljes védelmére törekszik az Európai Unió keretein belül. 
A katalán kultúra terjesztéséért nemcsak a COPEC, hanem az UNESCO barcelonai 
részlege is felelős.10

Az elmúlt időszakban a fent említe� részben „magán”, részben pedig „közjellegű” 
szervezetek befolyása jelentősen megnő� a külpolitika, mindenekelő� az európai uniós 
politika irányításában. 
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Összegzés

A külpolitika irányítása Spanyolországban az alkotmány szerint a központi kormány-
zat hatáskörébe tartozik, azonban az autonóm közösségek közvetlenül- és közvete�en
is részt vesznek az Európai uniós politika alakításában. Az autonóm tartományok saját 
nemzeti álláspontot alakíthatnak ki és külpolitikai koncepciót fogalmazhatnak meg. 
Ennek során az autonóm közösségeknek maradéktalanul tiszteletben kell tartaniuk az 
Alapcharta külpolitikát érintő rendelkezéseit.

Katalónia esetében a külpolitika a nemzeti identitás védelmének és a tartomány gaz-
dasági-politikai és kulturális megerősítésének a fő eszköze. Katalónia külpolitikai ha-
tásköre ugyan korlátozo�, de az autonóm tartomány nemzeti szinten együ�működik 
a spanyol parlamenti képviselőkkel a külpolitika irányvonalának kidolgozása érdeké-
ben. A külkapcsolati rendszer az intézményi tényezők melle� a politikai pártok közö�
létrejö� „taktikai szövetségtől” is függ. 

Katalóniának és a spanyolországi régióknak nincs a német tartományokhoz hason-
ló befolyásuk az őket érintő közösségi politikára, mindez azonban nem tartja vissza 
Katalóniát a�ól, hogy intenzív nemzetközi gazdasági-kulturális és politikai tevé-
kenységet folytasson. Az elkövetkező időszakban a katalán diplomácia legfontosabb 
célja meggyőzni az európai régiókat arról, hogy regionális szintre is terjesszék ki a 
szubszidiaritás elvét. 
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Résumé

The Participation of the Spanish Autonomous Communities and Catalonia in 
the European Union Policies

In my essay I intend to represent the European policy of the Spanish Autonomous 
Communities and Catalonia. The Catalan Autonomous Community can be a good 
example how to represent the national interest on regional and European level. 
Although the foreign affairs policy is the discretional right of the central government,
the autonomous communities take part actively in the European Union policy. They 
draw up national viewpoints and foreign affairs conceptions.

In Catalonia the foreign affairs policy is the main instrument of the representation
of the national interest The regional government wants to increase the Autonomous 
Community’s economic-commercial and cultural influence internationally. The Catalan
regional government cooperates with the Spanish central government in drawing up 
the foreign affairs conceptions. The successfulness of these policies depend on the tacti-
cal alliances of the Spanish and Catalan regional political parties.

We have to state that the Spanish Autonomous Communities have limited rights in 
the field of international relationship. Catalonia plays an intensive role in the interna-
tional and European level. The province participates in the interregional and Mediter-
ranean cooperation as well. In the next following years the Catalan diplomacy main 
goal will be to convince the European regions in expanding the subsidiarity on regional 
level.


