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A regionális politika közösségi szintre emelése

z Európai Unió jelenlegi formája egy XX. századi integrációs folyamat eredmé
nye, amely elsó'sorban nem a globalizációra adott regionális integrációs válasz
ként, hanem a II. világháború utáni béke fenntartása céljából jött létre. Kialakulá

sának mikéntjét elsőként a neofunkcionalista (szupranacionalista/federalista) és a kor
mányközi integrációelméletek magyarázták, arra keresve a választ, hogy milyen formá
ban lehet a békét a leghatékonyabban biztosítani Európában. Míg Altiero Spinelli erős 
szupranacionális intézményrendszerrel alátámasztott Európai Egyesült Államokról ál
modott, addig a másik, nemzetállami értelemben vett nacionalista oldal a nemzetállamok 
szövetségén alapuló, laza kormányközi együttműködésben látott garanciát. A két néző
pont közötti dilemmát feloldó megoldás egy olyan szupranacionális intézmény lett, mely 
kizárólag egy szektor érdekeit szolgálta, nem veszélyeztetve a nemzetállamok szuvereni
tását, ugyanakkor magában rejtve a további fejlődés lehetőségét. A Robert Schuman és 
Jean Monnet nevéhez fűződő Európai Szén- és Acélközösség (ÉSZAK) előbb a gazdaság 
minden területére kiterjedő gazdasági, majd egyre inkább politikai integrációvá vált.

A regionális integrációs egység bővülései és mélyülése révén az elmúlt több mint fél év
század alatt nagymértékben átalakult, a tagállamok életében egyre jelentősebbé vált a közös
ségi döntéshozatal színtere. Folyamatosan bővült a szupranacionális szintre delegált ágazati 
politikák köre és változott ezzel az uniót alkotó tagállamok kompetenciája és szerepe.

Az integráció mélyülésének következtében a nyolcvanas években szükségessé vált az 
európai térségben az egységes belső piac megteremtése. Tekintettel azonban a tagálla
mok és azok régióinak különböző gazdasági fejlettségi szintjére, az egységes piac megte
remtéséhez elengedhetetlen volt a megfelelő kompenzációs politikák kialakítása, ami bi
zonyos tagállamokra jelentős gazdasági terhet rótt. Nem minden ellenérzés nélkül ugyan, 
de 1988-ban, a Strukturális Alapok reformjának évében minden tagállam vállalta, hogy je
lentős források redisztribúciójáról nem tagállami, hanem közösségi szintű döntés szüles
sen. A regionális politika közösségi szintre emelése mérföldkő abban az értelemben, hogy
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a szupranacionális, tagállami és transznacionális gazdasági, valamint egyéb civil lobbi
szervezetek mellett Európa régiói is megjelentek az európai döntéshozatal láncolatában.

A regionális politika közösségi szintre emelése a regionális intézményrendszer megerő- 
sítését vonta magával, ami sok régió esetében kulturális következményekkel járt. Az intéz
ményesítés az addig csak adminisztratív egységet alkotó régiókban lassan egyéni regioná
lis lojalitások kialakulását és új kulturális közösségek megszületését eredményezte, míg az 
egy-egy régiót alkotó állam nélküli nemzetek számára a központi hatalommal szemben, il
letve azt megkerülve nemzeti identitásuk mélyebb megélésének lehetó'ségét biztosította.

Véleményem szerint a regionális politika közösségi szintre emelése -  annak ellenére, 
hogy kizárólag gazdasági alapokon nyugszik és közigazgatási intézményi változásokat 
indukál -  elősegítette a nemzeti önállóság megvalósításának folyamatát, melynek funda
mentumát kulturális és politikai tényezők adják. Úgy gondolom, hogy az állítás egyfajta 
megfordítása is megállja a helyét az európai rendben: a regionális politika nyújtotta lehe
tőségek kihasználásának mértékét kulturális (nemzeti identitási) tényezők is befolyásol
ják. Különösen érdekes ez a tény abban az összefüggésben, hogy a nemzeti egység, iden
titás kérdése mindeddig nem volt központi eleme az európai politikának. Az alkotmá
nyos szerződés elfogadásával azonban ez a helyzet megváltozott, éppen Magyarország 
igényét kielégítve került a dokumentumba európai értékként a nemzeti és etnikai kisebb
ségek védelme. Az unió tehát explicit módon nem támogatta a nemzeti vagy etnikai ki
sebbségek mozgalmait, viszont regionális politikáján keresztül akarva akaratlan már ed
dig is képes volt a kulturális egységet alkotó területek mozgalmainak ösztöntézésére.

E tanulmányban szeretnék rávilágítani arra a tényre, hogy Európában a nemzetálla
mok szerepének megváltozásával nemcsak a szupranacionális intézmények, gazdasági 
társaságok, civil szerveződések és régiók váltak a döntéshozatal részévé, hanem fontosak 
lettek az identitásalapú közösségek, a nemzetek is.

Tanulmányom elméleti hátterét az európai integráció elméletei adják, amelyeket nemzet
állam és kormányzásközpontú teóriák szerint csoportosítva mutatok be. Ezek után térek rá 
a közösségi regionális politikának mint negatív és pozitív integrációs intézkedések sorozatá
nak történeti leírására. A következő fejezet a regionális politika közösségi szintre emelésének 
hatásait tárgyalja és kitér az állam nélküli nemzetek számára megnyíló új lehetőségekre.

Integrációelméletek

Az európai integráció elméleteinek legfőbb vitatott kérdése, hogy az unió államközi 
vagy szupranacionális elvek alapján működik-e -  azaz valójában mekkora a nemzetál
lamok szerepe a döntéshozatalban -  ezért az európai integrációra vonatkozó elmélete
ket két, a nemzetközi kapcsolatok rendszerének modelljeivel párhuzamos tengely 
mentén mutatom be.
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Az első csoportba tartozó klasszikus integrációelméletek (a nemzetközi rend realis
ta megközelítését tükrözik) szerint az európai rend fő szereplői a nemzetállamok és a 
szupranacionális intézmények (ez utóbbiak más, nem állami szereplők érdekeit hiva
tottak képviselni). A teóriák elsősorban az európai politikák okait és eredményeit vizs
gálják a különböző intézmények döntéshozatalban betöltött szerepének tükrében. 
A modell az államközpontú kormányzás (Hooghe és Marks, 2001) vagy az Arthur 
Benz által használt „Nemzetek Európája" (Benz, 2000) koncepcióján alapszik, ahol 
nemzetek alatt a nemzetállamokat értjük. E kritériumok jellemzik a neofuncionalista, a 
liberális institucionalista és az interdiszciplináris elméleteket. Kulturális szempontból 
az államközpontú teóriák a modern nacionalizmuselméleteket tükrözik, amelyek sze
rint a nemzeti identitást az állam saját legitimációs céljára használja.

Az európai integrációra vonatkozó elméletek másik csoportja megfelel a nemzetkö
zi rend liberalista nézőpontjának, mert nemcsak az állami és szupranacionális szerep
lőket tartja számon, hanem a szubnacionális szintű kormányzatokat is a döntéshozatal 
fontos tényezőjének hiszi. Ezek a kormányzásközpontú teóriák a politikák kialakulá
sának folyamatát vizsgálják, melyek közül a többszintű kormányzás (MLG) és az ága
zati politikai hálózatok (policy networks) modelljére fogok kitérni. Mivel a kormány
zásközpontú teóriák a szubnacionális szintet is releváns szereplőnek tekintik, nemzet
képük a premodern nemzet-, illetve nacionalizmuselméleteket mutatja.

A  nem zetállam ok kora
A nemzetközi kapcsolatok elméleteinek realista megközelítése a vesztfáliai béke meg
kötésétől számítja a biliárdgolyó modellen nyugvó, egymás elleni érdekeiket védő szu
verén államok által alkotott rendszert. Az elmélet az államok tekintetében nem feltéte
lez egységes nemzeti identitást, ennek ellenére a realista megközelítést sokszor nem 
szuverén államok, hanem nemzetállamok rendszereként értelmezzük. Ennek oka a 
nemzetek kialakulásáról szóló elméletek mögötti dilemma: léteztek-e nemzetek a nem
zetállamok megalakulása előtt, vagy a nemzetek a nemzetállamok „termékei"? A nem
zetközi rend alapvető rendszerén a két megközelítés (szuverén államok vagy nemzet
államok a nemzetközi rend szereplői) nem változtat, hiszen a meghatározó aktorok 
ugyanazok az „egységek". A francia forradalmat követő mintegy száz év alatt Európá
ban sorra alakultak meg azok a nemzetállamok, melyek a nemzeti identitás megőrzé
sével erősítették a vestfáliai rendszer hatalmi egységeit.

Az európai integrációt magyarázó neofunkcionalista, liberalista institucionalista és 
interdiszciplináris politikatudományi elméletek szintén a nemzetállamokat és rajtuk 
kívül a szupranacionális intézményeket tartják az európai rend meghatározó szereplő
inek, és bár nem térnek ki a nemzet mint kulturális egység szerepére, gondolatviláguk, 
struktúrájuk a modern nacionalizmuselméleteket tükrözi.
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A neofunkcionalisták. A neofunkcionalista megközelítés értelmében a közösségi intézmé
nyek (mint az Európai Bizottság és az Európai Bíróság) transznacionális érdekcsoportok 
igényeit képviselik a hatalommal rendelkező' tagállami kormányzati szereplőkkel szem
ben, és azoktól csak kis mértékben függenek (Friedman Goldstein, 2000). Az intézményi 
változások dinamikáját legjobban nem a kormányközi egyezkedések, hanem a 
szupranacionális szereplők és társadalmi csoportok viselkedésének elemzése magyaráz
za. Ez utóbbiak az európai integráció folyamán tevékenységeiket, lojalitásukat és elvárá
saikat egy magasabb szint felé irányítják át, azt remélve, hogy a közösségi szabályozás a 
tagállaminál hatékonyabb fellépést eredményez. Minden szupranacionális szintre emelt 
szektor hatással lesz más ágazati politikákra, ennek megfelelően egyes szektorok és po
litikák egymással szoros, funkcionális kapcsolatba kerülnek (Haas, 1976, Lindberg és 
Scheingold, 1970). Természetesen a funkcionális kapcsolatra adott válaszok nem tekint
hetők automatikusaknak, vagyis az egy területen meghozott döntés nem jelent automa
tikus spill-overt1 egy másik területen, ugyanakkor a közösségi szabályozás hatékonysá
gában bízó szereplők pozitív visszacsatolása hozzájárulhat az adott ügy közösségi szint
re való emeléséhez.

Lindberg és Scheingold is tisztán látták, hogy a funkcionális splill-over önmagában 
nem vezethet a szupranacionális kompetenciák kibővüléséhez: „...nem  feltételezzük a 
szereplők funkcionális kapcsolatokra adott válaszainak automatizmusát. Válaszuk le
het akciók kezdeményezése, koalíciók kialakítása, mely szakterületi vagy intézményi 
kapacitásbeli növekedéshez vezethet. Válaszuk minden esetben attól függ, hogy mi
lyen egyensúlyt látnak a további akciók pozitív kezdeményezése és az ilyen akciók ál
tal felmerülő költségek és kockázatok között" (Lindberg és Scheingold, 1970. 118. o.). 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a neofunkcionalisták nem a tagállami kormányokat, ha
nem a különböző társadalmi és transznacionális szereplőket és azok együttműködési 
formáit tartják a majdnem automatikus spill-over folyamatok elősegítőinek.

Haas azt jósolta, hogy a nem automatikus funkcionális spill-overek az integráció so
rán egy alulról felfelé tartó folyamatot fognak mutatni, azaz az alacsonyabb ágazati po
litikák integrációjától a magasabbaké felé tendálnak. Az alacsonyabb ágazati politikák 
alatt értendő a technikai és gazdasági együttműködés, amely a spill-over következté
ben egyre több szektorra terjed ki, és végül a főbb társadalmi szereplők reorientációja 
révén politikai spill-overbe torkollik: „...nagyobb politikai közösség jöhet létre, ha bi
zonyos kulcscsoportok lényeges elvárásait, ideológiáit és viselkedésmintáit sikerül új 
központi szimbólumok és intézmények felé koncentrálni" (Haas, 1968. XI-XV. o.).

A liberális institucionalisták. A liberális institucionalista iskola egyik legkiemelkedőbb 
képviselője elismeri, hogy „a neofunkcionalizmus... továbbra is a legátfogóbb és legki
finomultabb kísérlet arra, hogy általános elméletet nyújtson az európai integrációról és 
mérföldköve legyen az azt követő iskoláknak" (Moravcsik, 1994), ugyanakkor úgy vé
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li, hogy vannak olyan kérdések, melyekre a fenti elméletek nem szolgálnak kielégítő 
magyarázattal. Ilyen például az a tény, hogy az intézményi változásokhoz az EK dön
téshozatali mechanizmusa szerint a tanács jóváhagyása szükséges, azaz a spill-over ön
magában nem magyarázza a jelentősebb intézményi változásokat, sikerük nyilvánva
lóan a kormányközi támogatástól függ. E tétel klasszikus iskolapéldája De Gaulle folya
matos és sikeres fellépése a „közösségiesítést" szorgalmazó intézkedések ellen a 
hatvanas és hetvenes években, amivel képes volt egymaga kivédeni spill-over hatáso
kat. Moravcsik szerint a neofunkcionalista elmélet egyik problémája, hogy bár kiváló 
elemzést nyújt a kormányközi együttműködés dinamizmusáról, nem ad magyarázatot 
arra, hogy a tagállami kormányok milyen kritériumok alapján döntenek a fennálló le
hetőségek között (Moravcsik, 1994).

Robert Keohane és Stanley Hoffmann a neofunkcionalizmus korlátáit az alábbiak 
szerint definiálják: „Nyilvánvaló, hogy a spill-over kiterjeszti a feladatköröket és növe
li a kormányközi tárgyalások terét, de az már nehezen bizonyítható, hogy a tárgyalá
sok felmerülésének okai kizárólag olyan belső változásokban keresendők, melyek 
múltbeli ágazati politikai változásokra vezethetők vissza" (Keohane, Hoffmann, 1991. 
19-20. o.). A liberális institucionalista iskola szerint a közösségi ágazati politikák álta
lános irányát -  még ha annak részleteibe nincs is közvetlen beleszólásuk -  mindenkép
pen a tagállamok kormányai szabják meg, így a döntések a tagállami érdekek legki
sebb közös nevezőjét képviselik (Hooghe, Marks, 2001).

A szupranacionális szint felé tendáló intézményi változások a tagállamok „hihetőbb 
elkötelezettségek" utáni vágyával magyarázhatók, vagyis intézményi változás csakis 
olyan területeken következhet be, ahol a nagyobb európai kormányok preferenciái 
konvergálnak. A szupranacionális aktorok szándékai ugyan másodlagossá válnak, de 
ez nem jelenti azt, hogy szerepük a folyamatban elhanyagolható lenne, sőt Moravcsik 
szerint erős szupranacionális intézményekre van szükség, melyek „passzív, tranzak
ciós költségeket csökkentő szabályaikkal elősegítik a kormányközi tárgyalások haté
konyságának növelését" (Moravcsik, 1994. 518. o.).

A fentiekből látható, hogy sem a neofunkcionalista, sem az intergovernamentalista 
megközelítés nem képes teljes egészében leírni az európai integráció folyamatát, ezért 
különös érdeklődés kísérte az interdiszciplináris elméletek megjelenését, melyek új le
hetőséget nyitottak meg a kutatók előtt.

A z interdiszciplinaristák. Joseph H. Weiler volt az első, aki a szupranacionális európai jog 
és a kormányközi európai politikák dualizmusát vizsgálta (Weiler, 1981). Következteté
sei szerint az Európai Unió politikai rendszerét a negatív és pozitív integráció közti 
aszimmetria jellemzi, ezt a dinamizmust követve lehet leghűbb képet adni az integrációs 
folyamatról.2 Ez a koncepció közeli kapcsolatban áll Fritz W. Scharpf elméletével, aki ar
ra mutatott rá éveken keresztül, hogy a negatív integráció szabályainak kikényszerítése
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az EK-ban a szociális terhek szempontjából problematikus, ugyanakkor a belső piac mű
ködésének, azaz a tőke, az áru, a szolgáltatások és a munkaerő szabad áramlásának el
engedhetetlen előfeltétele (Scharpf, 1997b). Míg a negatív integráció minden területén 
valószínű a haladás, addig a pozitív integráció egyes területein ágazati politikai akadá
lyokkal kell számolni. A pozitív integrációt szolgáló intézkedések mindig megkívánják a 
tagállamok explicit egyetértését a tanácsban, hiszen még a minősített többségi szavazás 
esetén is országok kisebb csoportjainak ellenállása kudarcba fullaszthatja a döntéshoza
talt (Scharpf, 1997b).

A pozitív integrációt kétféle területre oszthatjuk: szabályozó politikák, amelyben 
minden tagállam érdekelt és redisztribúciós politikák, melyekben a tagállamok érde
kei általában divergálnak. Az utóbbiakban az egyetértés elérésének esélye alacsony, hi
szen ezek a politikák nemzeti érdekeket és strukturális különbségeket (különös tekin
tettel gazdasági fejlettségbeli különbségekre) érintenek. Scharpf arra a következtetésre 
jut, hogy „a nemzeti problémamegoldó képességet a negatív integráció jogi ereje csök
kenti, míg az európai szintű akciókat sokszor a nagyon magas konszenzuskövetelmé
nyeket támasztó döntéshozatali szabályokkal megtámogatott érdekkonfliktusok korlá
tozzák vagy blokkolják" (Scharpf, 1997a, 8. o.). Éppen ebben a tényben rejlik az 
intergovernamentalista elméletek korlátja, hiszen a sikeres döntéshozatal valószínűsé
ge igen alacsony az olyan intézkedések esetén, amelyek explicit politikai legitimitást és 
a tanács jóváhagyását követelik meg.

Scharpf egyik legjelentősebb hozzájárulása az integrációs elméletekhez az úgyne
vezett közös döntéshozatal csapdája koncepciójának megalkotása volt. Az európai dön
téshozatal csapdáját az jellemzi, hogy szimultán módon delegálnak döntéshozatali hatal
mat európai szintre, ugyanakkor a tagállamok nem hajlandók feladni az egyhangú sza
vazás elvét. Ennek következtében a valódi haladás és a hatékony politikák bevezetése at
tól függ, hogy a tagállamok döntenek-e a minősített többségi szavazásról a tanácsban. De 
még ebben az esetben is az államok kisebb csoportjának közös akciója akadályozhatja a 
döntéshozatalt (Scharpf, 1988). A kormányközi pozitív integráció korlátáit két módszer
rel lehet feloldani: „közösségiesítéssel", azaz a döntéshozó hatalom megvonásával vagy 
delegálásával, illetve rugalmassággal, vagyis a tagállamok csoportjainak közelebbi 
együttműködésére lehetőséget adó intézményi keretek biztosításával.

Az eddigi bemutatott nemzetközi rendre és európai integrációra vonatkozó elméle
tek közös vonása, hogy az adott rendszer fő szereplőinek a szuverén nemzetállamokat 
tartják, melyek gazdasági, politikai és kulturális egységet képviselnek. A XX. század 
második felében a globalizáció hatásai, a szupranacionális intézmények terjedése és a 
technológiai forradalom következtében a nemzetközi rend egyre összetettebb kapcso
latrendszert tükrözött, így az azt magyarázó elméletek is átalakultak. A nemzetállamo
kon kívül egyéb gazdasági, politikai és társadalmi szereplők is egyre nagyobb befo
lyással bírtak a világszintű döntéshozatali folyamatokban.
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Ez a folyamat az európai integrációs egységet sem kerülte el, annak mélyülése révén 
az államközpontü teóriák egyre nehezebben állták meg helyüket. Akárcsak világszin
ten, az európai térben is megsokasodtak a rend szereplőd, így a XX. század végére a 
nemzetállamok mellett különböző' összetételű szupranacionális intézményekkel, gaz
dasági társaságokkal és -  főként a regionális politika közösségi szintre emelése követ
keztében -  szubnacionális aktorokkal bővültek. A régiók kompetenciájának növekedé
se, az európai megjelenés lehetőségét kínálva, a nemzeti mozgalmak erősödését hozta 
magával Európában. Míg az integráció kezdeti szakaszában a tagállamok egyszerre je
lentettek gazdasági, politikai és kulturális egységeket, addig napjainkra a szereplők 
megsokasodásával e funkciók is megoszlanak.

A változások következtében szükségessé vált a nemzetközi és európai rendet ma
gyarázó elméleteknek a valósághoz igazítása. Ennek az igénynek tettek eleget a nem
zetközi rend liberalista, globalista, strukturalista, valamint az európai integráció kor
mányzásközpontú teóriái.

A nem zetek kora
A  klasszikus liberalista megközelítés értelmében a nemzetközi kapcsolatok rendszere 
pókhálómodellt tükröz, azaz egyes központi szereplők rengeteg szállal kapcsolódnak 
más aktorokhoz. Az állam nem kizárólagos tényezője a nemzetközi rendnek, és a 
rendszer szereplői a konfliktusok megoldását az együttműködésben és nem a ver
senyben látják. A nemzetközi, illetve az európai rend szereplői már nem kizárólag a 
nemzetállamok, hanem a globalizáció hatására egyéb, nem állami szereplők is. 
Globalista, strukturalista szempontok alapján elemezve a világ aktorai már nem a 
liberalista iskola transznacionális vállalatai és egyéb nem állami szereplői, hanem ma
ga a világgazdaság és a társadalmi osztályok. A nemzetközi politika szintje globális 
központú, a nemzetközi politikát egy egészként kezeli, melynek képe a polipmodell- 
nek felel meg. A szereplők magatartási dinamikáját a társadalmak közti dominancia 
jellemzi, és minden problémát gazdasági nézőpontból közelít meg. Az interakciós fo
lyamatok revolúciósak, a nemzetközi élet aktorai egymással ellentétes, konfliktusos 
viszonyban állnak.

Ami az európai integrációt illeti, az államközpontú integrációelméletekhez képest a 
nyolcvanas évek közepétől új megközelítést kínáltak azok az iskolák, amelyek nem 
csak a tagállamok kormányait és a szupranacionális intézményeket, hanem más 
aktorok európai döntéshozatalban betöltött szerepét is górcső alá vették. Az utóbbi év
tizedekben megjelent elméletek a „kormányzati megközelítést" helyezik előtérbe, az
az nem a politikák kialakulásának okait és azok végrehajtásának eredményeit, hanem 
kormányzati fejlődését, folyamatát, problémáit és formáját kutatják (Jachtenfus, 2001). 
Ezen elméletek a szereplők megoszlása és hatalmi pozíciója alapján a klasszikus 
liberalista teóriákkal állíthatók párhuzamba.
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A  többszintű kormányzás modellje. A többszintű kormányzás elmélete szerint „egyetlen 
egyedülálló centrum sem rendelkezik a konfliktusok megoldásához szükséges hatalom
mal. A megoldáshoz a különböző szintek közötti koordináció szükséges, ami pedig infor
mációk és források cseréje, valamint tárgyalási és együttműködési folyamatok által érhe
tő el" (Benz, 2000. 21. o.). Liesbeth Hooghe és Gary Marks szerint a tagállamok szuvere
nitása az integráció folyamán csökkent azáltal, hogy korlátozódott az EU-döntések meg- 
vétózásához való joguk és hogy csökkent a Miniszterek Tanácsának jogköre a döntésho
zatalban (Hooghe, Marks, 2001. 2. o.). Az MLG elmélete a döntéshozatali folyamat min
den fázisát sokszereplős játszmának tartja, ahol a szereplők különböző kormányzati szin
teket (közösségi, tagállami, regionális és helyi) képviselnek. A nemzetállamok döntésho
zatalban betöltött funkciója és ezzel szuverenitásuk közvetett módon korlátozódik a 
résztvevők és érdekek megsokszorozódása által.

Ágazati politikai hálózatok. A z  MLG modellje ugyan tartalmazza a szubnacionális szintet, 
mint a döntéshozatalban részt vevő egységet, de nem elemzi a döntésre gyakorolt befolyá
sát. Többek között erre a kérdésre is keresi a választ az ágazati politikai hálózatok (policy 
networks) elmélete. Ez az elmélet a Strukturális Alapok 1988-as reformja után a „Régiók 
Európája" szemszögéből vizsgálja az európai politikák alakulását, és nem az ágazati poli
tikai döntéseket, illetve azok eredményeit magyarázza, hanem magát a folyamatot elemzi 
érdekcsoportok érdekérvényesítési módszerein keresztül, ezért a középszint elméletének is 
tekintik. Az ágazati politikai hálózatokat egymástól forrásfüggőségben és viszonylag sta
bil, nem hierarchikus kapcsolatban álló szervezetek együtteseként definiálja, melyek olyan 
szereplőket kötnek össze, akiknek közös érdekeik fűződnek egy ágazati politikához, és ér
dekeik érvényesítéséhez forrásokat cserélnek, felismerve azt a tényt, hogy az együttműkö
dés e cél eléréséhez a leginkább optimális módszer. E hálózatokon belüli forráscserék ered
ménye mindig egy „pozitív összegű játék", ahonnan minden résztvevő nyertesen távozik. 
Az ágazati politikai hálózatok modellje kifejezetten a területi középszint koncepciója, és 
nem a közösségi ágazati politikákról szóló döntéseket vagy azok eredményeit, hanem az 
ágazati politika kialakításának és végrehajtásának folyamatát, valamint az érdekcsoportok 
érdekérvényesítési módszereit elemzi (Rhodes, Bache és George, 1996).

Egy ágazati politikai hálózat a fenti feltételeken kívül akkor működőképes, ha a sze
replők, a forrásfüggőség és maga a politika tekintetében megfelel bizonyos kritériu
moknak. Fontos a szereplők pluralizmusa, a privát és közszereplők szeparálhatósága, 
valamint hogy az állam ne rendelkezzen a megvalósításhoz szükséges összes forrással. 
A szereplők között legyen magas a forrásfüggőség foka, ami akkor következik be, ha a 
szektor intézményileg fragmentált, az ágazati politika komplex és az Európai Bizott
ság más szereplőktől függ a végrehajtás során. Ami az ágazati politika természetét il
leti, az nem lehet átpolitizált, lehetőleg az alacsony szintű politikák közül kerüljön ki 
és létezzen egy rutinszerű folyamat a végrehajtására (Rhodes, Bache, George, 1996).
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Az Európai Unió regionális politikája a fenti kritériumoknak tökéletesen megfelel 
(rajta kívül az ESZA és a KAP az egyértelműen ide sorolható politikák), ugyanakkor a 
témában született elemzések továbbra sem tisztázták mind ez idáig azt a kérdést, hogy 
az ágazati politikai hálózatok működése elősegíti vagy inkább hátráltatja az ágazati 
politikák hatékonyságát (Börzei, 1998).

Regionális politika és állam nélküli nemzetek

Az előző fejezetben tárgyalt integrációelméletek változásából is kiderül, hogy az eu
rópai rendben a nemzetállamokon és a szupranacionális aktorok kívül több szereplő 
-  így a régiók is -  jelentős befolyással bír. A regionális politika közösségi szintre eme
lése főként politikai és gazdasági okokra vezethető vissza, ugyanakkor közösségi 
szintű bevezetése közigazgatási és kulturális következményekkel járt. Úgy gondo
lom, hogy a regionális politika közösségi szintre emelése közvetve elősegítette a 
szubnacionális szint térnyerését, ezen belül pedig az állam nélküli nemzetek önálló
sági törekvéseit. A következőkben az európai integrációra vonatkozó elméletek tükre
ként mutatom be a regionális politika történetét a negatív és pozitív integrációs lépé
sek sorozataként, majd rátérek az immár közösségi regionális politika hatásairól szó
ló elméletek, valamint az állam nélküli nemzetek előtt megnyíló új lehetőségek bemu
tatására.

A  közösségi regionális politika Rómától Rómáig
A  római szerződés preambuluma megemlíti, hogy a „tagországok egyik célkitűzése az, 
hogy a gazdaság minden országban egyformán erős legyen, harmonikus fejlődés ala
kuljon ki, csökkentve a különbségeket az egyes régiók között, felzárkóztatva a legke
vésbé előnyös helyzetű területeket". Annak ellenére, hogy a Schuman-terv mögött 
esetleg későbbi, politikai egységre utaló szándékok is meghúzódtak, nehéz lenne arra 
következtetni, hogy a preambulum megfogalmazóinak szeme előtt az egyenlő bánás
módot igénylő, majdani európai állampolgár képe lebegett. Ezt bizonyítja az a tény is, 
hogy az európai integráció kezdetén létrejött „közös politikák" kizárólag egy-egy 
szektorális szükséglet kielégítését szolgálták, szigorúan funkcionalista alapon, és hogy 
a nyolcvanas évekig a negatív integrációs intézkedések voltak túlsúlyban.

Az első pozitív integrációsnak nevezhető döntés az 1957-ben létrehozott Európai 
Szociális Alap (ESZA) volt, mely azzal a speciális céllal jött létre, hogy „munkalehető
ségeket teremtsen, és ezzel hozzájáruljon az életszínvonal javításához" (római szerző
dés, 123. cikk). Ugyanebben az évben alapították az Európai Beruházási Bankot (EBB), 
az Európai Gazdasági Közösség (EGK) pénzügyi intézményét, melynek feladata volt 
az integráció elősegítése a tagállamok területén.
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Az első bővítést megelőzően a tagállamok területei között nagyon jelentős gazdasá
gi különbségekről nem beszélhetünk, ezért a regionális politika teljes mértékben tagál
lami hatáskörbe tartozott. Egyetlen szektort, a mezőgazdaságból élő térségeket érintett 
csak hátrányosan a gazdasági integráció kezdeti szakasza. Ezt ellensúlyozandó vezet
ték be az EGK első igazi közös politikáját, a közös agrárpolitikát (KAP) 1962-ben, bár 
már a római szerződés is felveti a közös agrárpolitika szükségességét. A KAP finanszí
rozását az erre a célra létrehozott Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia 
Alapból (EMOGA) oldották meg, azaz közös pénzalapból, a tagországok által alapí
tott, de tőlük független közösségi intézményen keresztül juttatnak támogatást bizo
nyos területeknek. A politika hatékony végrehajtása érdekében elengedhetetlenné vált, 
hogy a mezőgazdasági szektoron belül a kormányközi szabályozást egy szuprana- 
cionális rend váltsa fel.

A három alapító szerződés intézményeinek 1967-es fúziója, vagyis az Európai Kö
zösségek (EK) megalapítása, újabb lépésnek tekinthető a tagországok részéről a 
szupranacionális intézmények befolyásának növelése felé, bár nem szabad elfelejteni, 
hogy ezen intézmények még mindig intergovernamentális és nem szupranacionális 
alapon működtek. A szakirodalom ezt az időszakot, mint a felülről lefelé (top-down) 
történő regionalizáció korszakát tarja számon, azaz a „gazdaságpolitikai megfontolá
sok szinte kizárólag az adminisztratív racionalitást szolgáló kormányzati 
regionalizációt takarnak" (Narvacsics, Kaiser, 104. o.).

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a hetvenes évekig az integráció egyelőre csak 
gazdasági jellegű, negatív integráció volt, a tagországok (főleg Franciaország3) a KAP 
kivételével igyekeztek megóvni szuverenitásukat, és ellenálltak a pozitív integráció ér
dekében tett lépéseknek. Ennek megfelelően a regionális különbségek kiegyenlítését 
célzó szinte összes politika (a KAP újra kivétel) a tagállamok kormányainak kezében 
volt. Közösségi regionális politikáról ebben az időben még nem beszélhetünk, a tagál
lamok gazdasági mutatói hasonlóak voltak, a regionális politika szigorúan tagállami 
kompetencia volt. Az integráció a szabad piac elve alapján működött, amivel minden
képpen ellentétben állt volna a közösségi intervenció egy olyan területen, amely kizá
rólagosan tagállami hatáskörbe tartozott. Egyelőre tehát a neofunkcionalista spill- 
overek még az alacsonyabb politikák területén sem mutatkoztak meg.

A pozitív integráció kezdete. A z  1970-es években a negatív és a pozitív integráció egyen
súlytalansága továbbra is megmaradt, a negatív oldal túlsúlyával. Az 1973-as gazdasá
gi válság következtében a gazdasági integráció folyamata megtorpant, a tagállamok 
protekcionista intézkedésekkel igyekeztek kivédeni a degresszív hatásokat. Mind az 
Egyesült Államok, mind Nagy-Britannia monetarista gazdaságpolitikai intézkedések 
bevezetésével erősödött meg és lábalt ki a válságból, ezzel az elvvel semmiképpen nem 
fért össze a keynesiánus makrogazdaságpolitikai tervezés alapjain nyugvó regionális
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politika. Ugyanakkor 1973-ban az EK három új taggal, Írországgal, Nagy-Britanniával 
és Dániával bővült, aminek következtében (Írország jóvoltából) az EK területén a gaz
dasági mutatók között jelentős különbségek alakultak ki. A britek KAP-hoz való 
hozzájárulását4 kiegyenlítendő, és Írország valóban elmaradott régióinak támogatását 
megoldandó, 1975-ben létrehozták az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA).

Az ERFA létrehozása volt az első lépés az EK regionális politikájában, bár a hetvenes 
években igazán átütő változás még nem történt. Az akkori regionális politika egyik nem 
titkolt célja volt „a létező tagállami regionális politikák harmonizációja és annak biztosí
tása, hogy a nemzeti regionális politikák nem kísérelnek meg unfair piaci előnyöket lét
rehozni, megzavarva a szabad piac működési feltételeit" (Keating, Loughlin, 1997. 7. o.). 
Az egyes országok regionális politikáját továbbra is a tagállamok kormányai határozták 
meg, végrehajtásukhoz azonban kvóták alapján támogatást kaptak az ERFA-ból. A közös
ség tehát egyelőre nem döntött regionális támogatások ügyében, a regionalizációt illetően 
a tagállamok szuverenitása ebben az időszakban érintetlen maradt.

A hetvenes évek eseményein végigtekintve elmondhatjuk, hogy a gazdasági válság 
nem tekinthető az integrációs folyamat következményének, hanem egy, az integráció
ra hatással levő, független, külső tényező. Vitatottabb kérdés az ugyanebben az évben 
bekövetkezett bővítés megítélése: vajon egyértelmű következménye-e az addigi integ
rációs folyamatoknak? Egyrészt egyet keli érteni a neofunkcionalista elmélet alapján 
logikus érveléssel, miszerint a hat tagállam vámuniója világgazdasági szinten kicsinek 
bizonyult, így a gazdasági versenyképesség fokozása érdekében a bővítés funkcionális 
szükségletté vált. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy Nagy-Britannia már ko
rábban benyújtotta csatlakozási szándékát, melyet kizárólag De Gaulle ellenállása vé
tózott meg éveken keresztül, azaz a gazdasági funkcionális spill-over nem tudott létre
jönni a kormányközi egyetértés nélkül.

Ami a regionális politika kezdeti szakaszát illeti, az ERFA létrehozása egyrészt egy 
kormányközi tárgyalás (package deal) eredménye (lásd Nagy-Britannia KAP-érveit), 
másrészt viszont valóban tekinthető spill-overnek abban az értelemben, hogy a szabad 
piac működési feltételeinek biztosítását szolgálja.

Bővítés és reform. A nyolcvanas évek bővítési hulláma (1981 Görögország, 1986 Spa
nyolország és Portugália) és a munkaerő, a tőke és a szolgáltatások szabad áramlásá
nak, azaz az egységes belső piac jogi kereteit megteremtő Egységes európai okmány 
(EEO) elfogadása a közösségi regionális politika alakulása szempontjából egymással 
szorosan összefüggő folyamatoknak tekinthetők, melyek elengedhetetlenné tették a 
pozitív és negatív integrációs intézkedések egyensúlyba hozatalát.

A déli tagállamok csatlakozásáról hozott döntés legalább annyira nyugszik politikai, 
mint gazdasági alapokon. Az akkori tagállamokhoz képest kifejezetten rossz gazdasági 
mutatókkal rendelkező déli térségek komparatív előnyei (alacsony munkaerőköltség,
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nagy piac) tiszta piacgazdasági keretek között automatikusan kiegyenlítődhettek volna a 
munkaerő mobilizációja révén. A neoklasszikus gazdaságpolitikai tétel viszont Európá
ban már társadalmi-kulturális okoknál fogva sem volt működőképes. „Az európai kultú
rának van egy, főként szociál- és kereszténydemokrata értékekkel alátámasztott általános 
elvárása a politika felé, mégpedig az, hogy az állampolgárok jogosultak a lehető legegyen
lőbb életszínvonalon élni, függetlenül lakásuk helyétől" (Keating, Loughlin 1997.19. o.). 
Már a tagállamokon belüli migráció egyrészt beláthatatlan lakásgondokat, másrészt sok
szor kulturális konfliktusokat eredményezett a fogadó települések területén.

Szembe kellett tehát nézni azzal a ténnyel, hogy egy olyan Európai Közösség célja 
az egységes piac bevezetése, ahol jelentős területi különbségek uralkodnak. A megol
dást az Egységes európai okmány és a Strukturális Alapok reformja jelentette.

Az EEO által bevezetett neoklasszikus gazdasági intézkedések magukban hordoz
ták az egyes területek közti gazdasági különbségek növekedésének veszélyét. A ténye
zők szabad áramlása elvileg minden régiónak megadja az esélyt a gazdasági lehetősé
gek kihasználására, a gyakorlat azonban azt mutatta, hogy a neoklasszikus gondolko
dók tételeivel ellentétben a szakadék centrum és periféria között nőtt, és a komparatív 
előnyök alapján sem egyenlítődött ki a jövedelemeloszlás.

Az Európai Gazdasági Közösség csak akkor képes hatékonyan működni, ha a belső 
gazdasági viszonyok kiegyensúlyozottak, azaz a 12 országot felölelő terület gazdasági 
mutatói hasonlóak. A piac egyensúlya érdekében tehát szükség van az elmaradottabb 
régiók vásárlóerejére, ami az adott területek fejlesztésével oldható meg. Éppen ezért az 
okmány 130. cikke szerint szükséges a különböző régiók közötti eltérések, valamint a 
hátrányos helyzetű területek lemaradásának csökkentése, hogy ezáltal az Európai Kö
zösségre nézve harmonikus fejlődés valósulhasson meg. Az elmaradt régiókban nem 
csak a gazdasági mutatók javítása, hanem -  a lemaradás szociális dimenzióját is figye
lembe vevő átfogó programok révén (oktatás, egészségügy, munkalehetőségek javítá
sa) -  az életszínvonal növelése is cél lett.

Az Európai Közösség regionális politikájában végbement változások nagymérték
ben köszönhetők annak a ténynek, hogy az újonnan belépett államok nem csak egyes 
régiói, hanem szinte egész területük gazdasági mutatói messze elmaradtak az EK ad
digi átlagától. Ezen országok kormányai nehezen tudtak volna számot adni a lakosság
nak a csatlakozás előnyeiről, amennyiben versenyképtelen területeiket támogatási 
programok nélkül, hirtelen nyitják meg a közösség szabadpiaci hatásainak.

Az Egységes európai okmány tehát közösségi szintre emelte a regionális politikát, 
melynek végrehajtási módját a Strukturális Alapok 1989-ben életbe lépett reformja kör
vonalazta. A reform keretében megduplázták az alapok költségvetését, definiálták az 
alapok (ESZA, ERFA, EMOGA és a Halászati orientációs pénzügyi eszköz, HOPE) cél
kitűzéseit és az egyes célkitűzések alá tartozó régiókat. A reformot a tervezés, partner- 
kapcsolat és társfinanszírozás alapelvei jellemezték. Az alapelvek közül legnagyobb je
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lentőséget a partnerségnek tulajdonítottak, mert ezáltal új, nem állami szereplők is be
léptek az európai politikaformálásba.

A reform hiányossága, hogy tekintettel a döntéshozatal tagállami szintről szup- 
ranacionális szintre delegálására, a nagyobb önállósággal rendelkező régiók kompe
tenciákat vesztettek saját központi kormányukkal szemben, ami a Strukturális Alapok 
felhasználását előíró döntési mechanizmus eredménye. Több országban (Németor
szág, Olaszország, Spanyolország) 1989-ig a regionális politikára vonatkozó döntések 
a régiók és a központi kormány közreműködésével születtek, ám a reform következté
ben a regionális politikák döntéshozatala közösségi szintre került, tehát valójában ar
ról csakis a tagállamok központi kormányának képviselői döntöttek.

A részletes elemzés azt bizonyítja, hogy a nyolcvanas évek végi változások tekinte
tében nem egyértelműen alkalmazható a neofunkcionalista gazdasági spill-over hatá
sokon alapuló elmélet, hiszen mind az EEO, mind a Strukturális Alapok felhasználásá
nak általános iránya kormányközi egyezkedés eredménye, ami a liberális institu- 
cionalista iskolák elméleteit látszik alátámasztani. Ugyanakkor nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy a tagállamok és a közösségi intézmények mellett új szereplők is 
részt vesznek a regionális politika kialakításában és végrehajtásában, ezért nem meg
lepő, hogy a kilencvenes évektől kezdve egyre szélesebb körben terjednek a többszin
tű kormányzás és az ágazati politikai hálózatok elméletei.

Míg az egyik oldalon a reform hatására a tagállamok kormányai lemondtak egyes 
jogaikról a szupranacionális intézmények javára, addig a másik oldalon elnyerték az 
addig a régiók hatáskörébe tartozó kompetenciákat is. Ezt a hiányosságot igyekezett -  
főleg a német tartományok nyomására -  a maastrichti szerződés orvosolni a területi 
középszinteknek a Miniszteri Tanácsban való képviseletének lehetősége és a Régiók Bi
zottsága intézményének felállítása által.

Régiók Európája? A  maastrichti szerződésnek a regionalizációra vonatkozó intézkedései 
egyértelműen a régiók kompetenciáinak elvesztését próbálta kompenzálni, bár rendel
kezései korántsem bizonyultak annyira hatékonynak és kielégítőnek, mint ahogy az el
ső hallásra tűnhet. A maastrichti szerződés először foglalkozik külön fejezetben (XVII. 
cím) a gazdasági és szociális kohézióval, ami a pozitív integrációs lépések szükségsze
rűségét fejezi ki. A 158. cikk szerint:

„Az általános harmonikus fejlődés érdekében a közösség a gazdasági és szociális 
kohézió megerősítéshez szükséges lépéseket fog kifejleszteni és megtenni. A közösség
nek külön figyelmet kell fordítania különböző régiók fejlettségi szintje közti eltérések, 
valamint a legkedvezőtlenebb régiók vagy szigetek, mezőgazdasági területek lemara
dásának csökkentésére" (TEU).

A fentieknek megfelelően Spanyolország, Portugália, Írország és Görögország, mint 
az unió legszegényebb területei, megsegítésére új pénzügyi eszközt, a Kohéziós Alapot

144 Külügyi Szemle



A régiók változó szerepe az Európai Unióban

hoz létre. A regionális politika átláthatósága érdekében a szerződés megalkot egy „egy
séges" területi statisztikai rendszert, az öt szintből álló NUTS szisztémát. Ezen kívül 
146. cikkében elvi lehetőséget nyújt a területi középszinteknek a Miniszteri Tanácsban 
való képviseletére. Ezzel az intézkedéssel az erősebb önállósággal rendelkező régiók 
általában nem elégedettek, mert „nem jelent közvetlen területi középszintű képvisele
tet... csak megteremti a lehetőségét, hogy a tagállami logikát megtartva az egyes kor
mányok bizonyos jogaikat átruházzák" (Morass, 1996. 84. o.). A szerződés ugyan lehe
tőséget biztosít a régiók képviseletére a döntéshozatal legmagasabb fokán, de a küldött 
a tagállam, és nem a régiók nevében lép fel. Ennek megfelelően ez az intézkedés in
kább a kormány és a régiók közti előzetes egyeztetési folyamatot hivatott fellendíteni, 
mint a régiókat a döntéshozatalba hatékonyan bevonni. Ezt a lehetőséget a 2004-es bő
vítés előtt csak Németország és Ausztria használta ki, ráadásul úgy, hogy a régiók kép
viselője mellett mindig ott ült a kormány képviselője is. A szerződés által létrehozott 
Régiók Bizottsága sem valósítja meg a régiók érdekeinek tényleges képviseletét, 
ugyanis tanácsadói jogkörével nem igazán képes befolyásolni a tanács döntéseit, bár a 
bizottság munkájához kétségkívül hatékony információforrást biztosít.

Integráció történe ti szempontból a maastrichti szerződés mérföldkő: létrejön az Eu
rópai Unió, körvonalazódik egy politikai és monetáris unió, melyet magyarázhatunk 
neofunkcionalista spill-overrel vagy egyszerű kormányközi alkuval. A regionális poli
tikát illetően azonban nem sok újat hoz. Ennek ellenére az európai regionalizációval 
foglalkozó szakirodalom ekkor éli fénykorát, sorra jelennek meg a „Régiók Európájá
ról" szóló különböző víziók.

A maastrichti szerződés életbe lépésével megszűnt az állam politikai monopóliuma 
az alapító szerződésekben, a demokrácia és a szubszidiaritás elvének összefüggésében 
megjelent a régiók politikai elismerése (Aldecoa, 1999).

Az amszterdami szerződés megerősíti a regionális politika addigi eredményeit, ki
terjesztve a Régiók Bizottságának konzultatív jogkörét szociális ügyekre is, valamint az 
Európai Parlament vonatkozásában. A regionális politika fejlődésének következő lé
nyeges pontja a 2000-ben életbe lépett Agenda 2000, mely a 2000-2006-os programozá
si periódusra határozza meg a Strukturális Alapok felhasználásának elveit. Az Agenda 
2000 a regionális politika alapelvei szempontjából nem jelent változást, továbbra is ma
gas az erre a célra fordított források aránya (a közösségi költségvetés mintegy 35%-a5), 
egyszerűsödik a célkitűzések rendszere. Az Agenda 2000 a keleti tagjelölt államok szá
mára áttörő jelentőségű, hiszen itt jelenik meg először a majdani, tagállamkénti támo
gatásukra fordítandó összeg.

A viharos tárgyalások után 2000. december 7-én aláírt, a keleti bővítés utáni hatéko
nyabb működési rendszer kidolgozására hivatott nizzai szerződés közvetlenül nem 
érinti a regionális politika kérdéseit. A legfőbb vitát kiváltó tanácsi szavazati arányok 
végül olyan kompromisszumos megoszlást eredményeztek, mely elsősorban a kor
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mányközi együttműködések sűrűsödésének kedvez. A nizzai szerződés megalkotása
kor tehát az unió tagállamai még a bizottság erőteljes nyomása ellenére sem kívánták 
a szupranacionális szint erősítését.

Ezzel éppen ellentétes szándékot tételeznénk fel az Európai Alkotmány létrehozói
tól. A 2004. október 29-én Rómában aláírt új szerződés jogi személyiséggel ruházza fel 
az uniót, azaz a nemzetközi rend szempontjából nézve, az unió a tagállamoktól kvázi 
független, szupranacionális egységet ölt. Szintén a szupranacionális jelleget erősít(het)i 
az a tény, hogy a bizottság a jövőben rotációs rendszerűvé alakul át, azaz megszűnik 
az egy tagállam -  egy tárca rend.

Az alkotmányos szerződés sem jelent újat a regionális politikában ami a közigazga
tási és a redisztribúciós rendet illeti. Jogilag sem a régiók, sem a Régiók Bizottsága sze
repét nem növeli, ugyanakkor szellemében támogatja a régiók és a kisebbségek (állam 
nélküli nemzetek) kezdeményezéseit, védelmét:

„Az unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az 
egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok -  ideértve a kisebbségekhez tar
tozó személyek jogait -  tiszteletben tartásának értékein alapul" (Preambulum 1.2. cikk, 
az unió értékei). „Az unió hozzájárul e közös értékek megőrzéséhez és továbbfejlesz
téséhez, miközben tiszteletben tartja az európai népek kultúrájának és hagyományai
nak sokféleségét, a tagállamok nemzeti identitását és központi, regionális és helyi köz
hatalmi szervezetét" (II. rész, Az unió Alapjogi Chartája, preambulum).

A régiók kulturális szempontú támogatása a közös politika szintjén is megnyilvá
nul, újabb lehetőséget nyitva meg az állam nélküli nemzetek autonóm törekvései előtt.

„Az unió hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva 
nemzeti és regionális sokféleségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális 
örökséget" (V. fejezet, azok a területek, ahol az unió támogató, összehangoló vagy ki
egészítő intézkedéseket tehet, 3. szakasz, kultúra, III. 280. cikk (1) bekezdés).

A  közösségi regionális politika hatásai
A történeti leírásból tehát kiderül, hogy a regionális politika fejlődésével az európai ré
giók szerepe is megváltozott. A következőkben azt vizsgálom, hogy a közösségi szin
tű regionális politika milyen terheket rótt a régiókra és milyen lehetőségeket nyitott 
meg előttük.

Kevés a kifejezetten az uniós regionális politika bevezetésével a tagállamokban oko
zott változásokat tárgyaló szakirodalom. A kutatók inkább az europanizáció (tagállami 
hatáskörbe tartozó ágazati politikák közösségi szintre delegálása) mint általános foga
lom különféle hatásait vizsgálták. Sokszor a két fogalom keveredik is, europanizációnak 
tekintve a kizárólag a regionális politika közösségi szintre emelése okozta hatásokat. Ez 
azzal a ténnyel magyarázható, hogy a regionális politika különleges ágazati politika, 
mert egyértelműen ösztönzi, sőt kötelezővé teszi a szubnacionális aktorok szerepvállalá
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sát. Míg más ágazati politikák esetében a kormányzati kompetenciák szupranacionális 
szintre delegálása legfeljebb a szövetségi típusú államokban okozott hatásköri feszültsé
geket a központi kormány és a regionális önkormányzatok között, addig az európai re
gionális politika bevezetése minden tagállamban változást jelentett. Mivel a regionális 
politika közösségi szintre emelése része az europanizáció folyamatának a bevezetése ál
tal kiváltott hatások (nevezetesen a szubnacionális kormányzati szint megjelenése az 
uniós döntéshozatali mechanizmusokban) az europanizáció okozta következményeknek 
tekinthetők, ezért érthető, ha a szakirodalom az europanizáció okozta változások alatt 
sokszor a regionális politika bevezetése által okozott változásokat elemzi.

A  hatalmi rend átalakulása. A regionális politika közösségi szintre emelésével kapcsola
tos intézményi megközelítésű irodalom fő kérdése az, hogy hogyan változtatta meg az 
európai hatalmi egyensúlyt, növekedtek-e a régiók kompetenciái. A kérdésre két fő 
irány mentén keresik a választ a kutatók: egyrészt a hatalmi pozíciók eltolódását vizs
gálják a különböző kormányzati szintek között (mely kormányzati szint veszített vagy 
nyert?), másrészt a konkrét intézményi változásokat elemzik a tagállamokon belül.

Az intergovernamentalista és neofunkcionalista elméletek alapját a zéró összegű já
ték koncepciója adja: a hatalom mennyisége behatárolt, így ha egy szereplő hatalmat 
nyer, azt csak más szereplő hatalmi pozíciójának rovására teheti meg. Az intergover
namentalista elmélet képviselői (Moravcsik, 1994, Milward, 1992) szerint az euro
panizáció a nemzeti kormányok autonómiáját erősíti azáltal, hogy olyan ágazati poli
tikák is uniós szintre kerülnek, amelyek addig esetleg más hazai aktorok (például ré
giók) kompetenciájába tartoztak. A jelenséget a „gyengülés paradoxona"-ként 
(Grande, 1996, Kochler-Koch, 1996) is emlegetik, mivel az európai döntéshozatal fősze
replői a tagállamok, amelyek úgynevezett kapuőr funkciót látnak el, azaz joguk van a 
különböző hazai érdekek „megszűrésére" és a csak a központi kormány által támoga
tottak eljuttatására a szupranacionális szintre.

A neofunkcionalista/szupranacionalista irodalom a „Régiók Európája" víziót támo
gatja: az europanizáció a központi kormány megkerülésével vagy átlépésével más hazai 
szereplők részvételére is lehetőséget biztosít (Marks, 1993, Sandholtz, 1996). Ahogy nő a 
szereplők száma, úgy csökken az egyes szereplők hatalmi súlya a döntéshozatalban, így 
az europanizáció a nemzetállam szerepét gyengíti és a régiók, valamint egyéb érdekszer
vezetek szerepét erősíti. Az úgynevezett szendvicsmodell képviselői úgy vélik, hogy az 
erős szubnacionális szint és a még erősebb szupranacionális uniós intézmények között 
a nemzetállamok összepréselődnek, hatalmukat vesztik (Kochler-Koch, 2000).

Egyes kutatók nem osztják a zéró összegű játék elméletét, és úgy tartják, hogy az 
europanizáció által mindenki nyer: a különböző szintű szereplők között forrásfüggőség 
alakul ki, ami együttműködésre készteti őket. Ez a megközelítés jellemzi a többszintű kor
mányzás és az ágazati politikai hálózatok teóriáját (Kochler-Koch, 2000, Rhodes, 1996).
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Különböző szempontú kutatások vezetnek arra a következtetésre, miszerint a szereplők 
megsokasodása ellenére továbbra is a nemzetállamok az európai politika meghatározó 
aktorai. Tanja A. Börzei a központi kormány és a szubnacionális szint közötti viszony elem
zéséből indul ki, amikor két csoportba, kooperatív és konfrontativ stratégiákra osztja a ré
gió és a központi kormányzat viszonyát. A kooperatív stratégiát folytató régiók értelemsze
men a központi kormánnyal való minél szorosabb együttműködés taktikáját választják, 
mind a hivatalos mind az informális intézményrendszeren keresztül. Ez a stratégia jellem
zi a német régiókat, bár hozzá kell tenni, hogy a német Lánderek rendkívüli autonómiát él
veznek az állami döntéshozatalban is: regionális kérdésekben a régiók szava a döntő.

Konfrontativ stratégia jellemzi azokat az államokat, ahol az állam intézményi beren
dezkedése nem elégíti ki a regionalizmus igényeit, a régiók a központi kormánytól to
vábbi kompetenciákat, esetleg teljes autonómiát követelnek. Az európai regionalizáció 
az ilyen „elégedetlen" régiók számára megvillantja az állami kontroll alól való kikerü
lés lehetőségét a régiók államon kívüli csatornáinak megerősítése által. A Spanyolor
szág területén élő állam nélküli nemzetek alkotta régiók eleinte kifejezetten konfron
tativ stratégiát folytattak, ami hosszú távon nem bizonyult hatékonynak. Börzei tanul
mánya azt az eredményt hozta, hogy a nem állami csatornák mellett elengedhetetlen a 
központi kormányzattal való együttműködés ahhoz, hogy a regionális politika kínálta 
lehetőségekkel egy régió élni tudjon. Ebben az értelemben tehát -  más szerzőkhöz ha
sonlóan -  arra a következtetésre jut, hogy továbbra is a nemzetállam a meghatározó az 
európai döntéshozatalban (Börzei, 1999).

Beate Kohler-Koch kutatásának eredménye is azt mutatta, hogy a politikai színtéren 
továbbra is a nemzetállam a legfontosabb.6 „Ami az európai ügyeket illeti, a nemzet
államok és az érdekszervezetek nem működnek a transznacionális érdekek kapuőrei
ként vagy továbbítóiként. Minden megkérdezett szereplő szoros közvetlen kapcsolato
kat alakított ki európai szinten...A szubnacionális szereplők aktív részvétele az Euró
pai Közösség ügyeiben nem jelenti a nemzeti szereplők vagy ágazati érdekszervezetek 
kiszorítását" (Kohler-Koch, 2000. 88. o.). Kutatásával azt a hipotézisét bizonyítja, hogy 
nem a Régiók Európája (Europe of the Regions), hanem sokkal inkább egy Régiók és 
Európa (Europe with the Regions) modellről beszélhetünk, azaz a regionális politika 
hatására a különböző szintű kormányzati szereplők aktivitása egyaránt nőtt.

Más perspektívából ugyan, de szintén a nemzetállam központi szerepére enged kö
vetkeztetni Bache és Jones tanulmánya. A Strukturális Alapoknak a spanyol és brit ré
giókra gyakorolt hatását három periódusban hasonlítják össze: 1988 előtt, 1988-1993 és 
1993 után. Kutatásuk eredménye azt mutatja, hogy „Spanyolországban és az Egyesült 
Királyságban a régiók kompetenciáinak bővülésének foka továbbra is a központi kor
mányzat álláspontjától függ" (Bache, Jones, 2000.18-19. o.).

Ami a tagállamokon belüli intézményi változásokat illeti, a már említett Tanja A. 
Börzei kutatása ad átfogó képet: elmélete szerint a változásokat meghatározza a már
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létező hazai intézményrendszer és a hazai intézményi kultúra. Minél nagyobb az elté
rés az unió által megkívánt intézményi struktúra és a tagállami rendszer között, annál 
nagyobb a tagállamon belül az intézményi változás esélye. Az intézményi kultúrát il
letően -  hasonlóan a kormányzati megközelítés elméleteihez -  arra a következtetésre 
jut, hogy az europanizáció növeli a tagállamon belüli együttműködést a különböző 
kormányzati szintek között és a konfrontativ régiók is kénytelenek kooperatív straté
giára áttérni, ami tagállamon belüli intézményi változásokat okoz (Börzei, 1999).

Intézményi változások. Vitatott kérdés, hogy az európai regionalizáció megerősítette 
vagy megváltoztatta a tagállamok intézményi struktúráját, fanja A. Börzei Spanyolor
szág esetében kimutatta, hogy a regionális politika közösségi szintre emelése intézmé
nyi változásokat okozott Spanyolországban, europanizációs hatás nélkül ugyanis nem 
valósult volna meg a 17 autonóm közösség és a nemzeti kormány közti intézményes 
együttműködés (Börzei, 2000b). Más eredményre jutott Artur Benz és Burkard Ebelein, 
akik az európai regionalizáció német és francia régiókra gyakorolt hatását vizsgálva 
megállapították, hogy a régiók szerepének megerősítése az Európai Unió szintjén meg
erősítette a már létező tagállami intézményi struktúrát (Benz, Eberlein, 1998).

Cooke úgy véli, hogy a „Strukturális Alapok reformja egyértelműen elősegítette a 
fejletlenebb régiók emancipációját, ha nem is gazdasági és pénzügyi helyzetük jelentős 
javulásával, megváltoztatásával, mint inkább a központtól való függőségi kultúrájuk 
enyhítésével" (Cooke, Christiansen, Scheinstock, 1997).

A témával foglalkozó szakirodalom egységes abban az értelemben, hogy az európai 
regionalizáció hatása különbözik a tagállam intézményi felosztásától, annak decentra
lizációs szintjétől függően (Hocking, 1997, Bache és Jones, 2000). Minél decentralizál- 
tabb egy állam intézményrendszere, annál több vesztenivalója van a szubnacionális 
szintnek az europanizáció által (Börzei, 1999).

Az unitáris államok esetén az európai regionális politika bevezetése regionalizációs fo
lyamatot indukált. Ahhoz, hogy egyes régiók részesedhessenek a Strukturális Alapokból, 
meg kellett teremteni a fogadásukra alkalmas, regionális szintű intézményrendszert. Ezek
ben az államokban (a tagállamok nagy része, melyek közül a legunitárisabbnak Franciaor
szágot tartja a szakirodalom) az európai regionalizáció hatására a regionális szint egyértel
műen kompetenciát nyert, hiszen az addigi csupán adminisztratív funkciók mellett (a köz
ponti hatalom akaratának végrehajtása) az uniós döntéshozatalba való bekapcsolódás fe
lelőssége is rájuk hárult. Más szerzők úgy vélik, hogy a „Strukturális Alapok reformja egy
értelműen elősegítette a fejletlenebb régiók emancipációját, ha nem is gazdasági és pénz
ügyi helyzetük jelentős javulásával, megváltoztatásával, mint inkább a központtól való 
függőségi kultúrájuk enyhítésével" (Cooke, Christiansen és Scheinstock, 1997.42. o.).

A szövetségi típusú államok esetében a regionális politika uniós szintre delegálása 
előbb a szubnacionális szint kompetenciáinak vesztését jelentette, majd ezt kompenzá
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landó a maastrichti szerződés nagyobb mozgásteret biztosított a régiók számára egy
részt közvetlenül a szupranacionális szint felé, másrészt a központi kormánnyal való 
együttműködés révén.

Nyitás Európa felé. Az európai szintű kooperáció hivatalos szerve a tanácsadói jogkörrel 
rendelkező Régiók Bizottsága, amelyen keresztül a régiók érdekeit kellene a szupra
nacionális döntéshozó szervek felé becsatornázni. Az Európai Unió régióinak önállósági 
foka, fejlettségi szintje és érdekérvényesítő képessége széles skálán mozog, ezért nehéz 
általában beszélni a régiók érdekeiről, hiszen azok a fenti mutatók függvényében külön
bözők lehetnek. Mindemellett a Régiók Bizottságának tanácskozási joga nem jelenti azt, 
hogy véleményét a tanács, a bizottság vagy az Európai Parlament köteles lenne figye
lembe venni. Ennek következtében a Régiók Bizottsága nem egy ütőképes szervezet, hi
szen nincsen olyan egységes, „régiós érdek", amelyet hatékonyan közvetíthetne a dön
téshozók felé.

A hivatalos utak mellett a régiók informális csatornákon keresztül igyekeznek érde
keiket érvényesíteni közvetlenül az Európai Bizottsággal és a parlamenttel folytatott tár
gyalások révén. A régiók lobbitevékenységének legismertebb módja a brüsszeli képvise
let: jelenleg majdnem minden jelentősebb régió rendelkezik irodával az unió fővárosában 
azzal a céllal, hogy elősegítsék a regionális és a szupranacionális szint közötti információ- 
áramlást és saját érdekeikért lobbizzanak a döntéshozó közösségi intézményeknél. Érde
mes azonban megjegyezni, hogy a brüsszeli irodák léte önmagában nem biztosít befolyást 
a döntéshozatalra, hiszen minél több szereplő és érdek ütközik a döntéshozatal során, an
nál kevesebb az egyes aktorok befolyása. „A jelenlét nem egyenlő a hozzáféréssel, és a 
hozzáférésnek nem egyenes következménye a befolyás" (Kochler-Koch, 2000. 87. o.).

A tagállami és szupranacionális szinttel kialakított együttműködésen kívül a régiók 
igyekeznek egymással is szövetségre lépni bizonyos érdekek egységes képviselete cél
jából. Az európai régiók szövetségi rendszerét reprezentatív és funkcionális szövetsé
gekre oszthatjuk (Sodupe, 1999). A reprezentatív szövetségek a közösségi intézmények 
felé közvetítik tagjaik véleményét a régiók státusáról és szerepéről. Ilyen szervezetek 
például az Európai Régiók Gyűlése (Assembly of European Regions), az Európai Me
gyék és Régiók Tanácsa (Council of European Municipalities and Regions) vagy a He
lyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa (Congress of Local and Regional Autho
rities). A funkcionális szövetségeket közös területi jellemzőkkel vagy ágazati problé
mákkal bíró régiók alkotják, mint például az Európai Határrégiók Szövetsége (Asso
ciation of European Frontier Regions), a Periferikus és Tengerparti Régiók Konferen
ciája (Conference of Peripheral and Maritime Regions), a Pireneusi Munkaközösség 
(Working Community of the Pyrenees), a Jurái Munkaközösség (Working Community 
of the Jura), az Ipari Technológiai Európai Régiók Szövetsége (Association of European 
Regions of Industrial Technology).
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A reprezentatív és a funkcionális szövetségek mellett megkülönböztethetjük a „di
namikus régiók szubnacionális hálózatát, melynek célja az információ és a bevált gya
korlatok cseréje" (Hooghes, Marks, 2001. 89. o.). Az ilyen jellegű együttműködés legis
mertebb példája a Baden-Württenberg, Rhone-Alpok, Katalónia és Lombardia alkotta 
Európa Négy Motorja (The Four Motors of Europe) elnevezésű együttműködés.

Az eddig bemutatott tagállamokon kívüli csatornákat minden régió igyekszik ki
használni, de különösen aktívak a nemzeti identitás alapján önállósági törekvésekkel 
rendelkező' területek. Ezen régiók egyrészt egyszerre funkcionálnak területfejlesztési, 
kulturális és közigazgatási egységként is az európai kontextusban, ugyanakkor egy 
nemzetállami rendszeren belüli állam nélküli nemzet státusuk miatt érdekérvényesíté
si lehetőségeiket korlátozottnak érzik. A közös történelmi múltra visszatekintő, a köz
ponti kultúrától eltérő identitással rendelkező régiók számára a regionális intézmény- 
rendszer megerősítése európai szinten legitimálja önállósági törekvéseiket. Ezen ré
giókban magasabb szintű elvárások és kontroll várható a társadalom részéről az intéz
mények működése fölött, ami valószínűleg az adott régió érdekérvényesítésének haté
konyságát növelni fogja.

Következtetések

Ezredfordulónkra az európai integrációs egység területén a döntéshozatalt befolyásoló 
szereplők megsokasodtak. „Számos lakossági csoportnak úgy tűnik, hogy a nemzetál
lam cselekvésre alkalmatlan egységgé vált az új körülmények között. Néhány probléma 
esetében tül nagy a hatékony együttműködéshez, mások esetében túl kicsi. Ennek kö
vetkeztében erős tendenciák mutatnak arra, hogy az autoritást mind fölfelé, mind lefe
lé mutató irányba eltolják, s ezáltal olyan struktúrát teremtsenek, amelyek jobban tud
nak reagálni a változás mai és jövőbeni erőire" (Kennedy 1993. 34. o.).

A nemzetközi és az európai rend mai szereplői nem feltétlenül bírnak egyszerre gaz
dasági, politikai és kulturális egységgel, mint a realista vagy államközpontú elméletek 
nemzetállamai. A funkciók keverednek és szétválnak, az új kontextusban megjelennek 
a nemzetek mint legitimitásuk megőrzése érdekében politikai és gazdasági egységre 
vágyó kulturális kohézió alapján létrejött aktorok. Európában a politikai egységgé 
érett, többszörösére bővült, eredetileg gazdasági integrációs térség egyszerre korlátoz
za nemzetállamai szuverenitását és segíti elő a szubnacionális aktorok térhódítását. Bár 
az Európai Unió jelenlegi döntéshozatali mechanizmusa jogilag még a nemzetállami 
struktúrát támogatja, tagállamai szuverenitását egyrészt gazdasági integrációs folya
matok, másrészt kulturális alapú nemzeti mozgalmak korlátozzák. Mindezek követ
keztében az unió tagállamai nem bírnak a realista értelemben vett gazdasági és terüle
ti szuverenitással és identitási egységgel.
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A regionális politika közösségi szintre emelése éppen az állam nélküli nemzetek 
mozgalmainak adott teret az európai döntéshozatal színpadán. Elmondható tehát, 
hogy a regionális politika közösségi szintre emelése több, a központi kormányon kívü
li lehetőséget biztosít a régiók számára az európai döntéshozatalban való részvételre. 
A szubnacionális szint döntéshozatalban betöltött szerepének jelentősége ugyan mesz- 
sze elmarad a „Régiók Európája" víziókban megfogalmazottaktól, mégis ki kell emel
ni, hogy az európai kontextusban valóban megnőtt a régiók súlya azáltal, hogy közvet
len európai csatornák nyíltak meg előttük. Nem szabad azonban elfeledkezni arról a 
tényről, hogy az uniós döntéshozatal fő aktora továbbra is a tanács (ahol a maastrichti 
szerződés életbe lépése óta egyes esetekben a régiók is képviselhetik a tagállamokat), 
hiszen itt születnek a regionális politika alapelveiről szóló döntések.

Kulcsfogalmak
Etnikai identitás: kulturális elemeken (nyelv, vallás, szimbólumok, hagyományok) alapuló öndefiníció.
Europanizáció: a tagállami hatáskörbe tartozó ágazati politikák közösségi szintre delegálása.
Kultúra: a tanult viselkedésformák összessége.
Nacionalizmus: a nemzeti identitás erősítésén alapuló mozgalom, amelynek célja a társadalmi kohézió 

biztosítása az adott közösségen belül.
Nemzet: közösség, melynek összetartó erejét a közös nemzeti identitás adja.
Nem zeti identitás: önmeghatározás, amelynek során az egyének egy csoportja a múltból eredő közös ha

gyományok, a jelenben megosztott közös kulturális elemek, valamint a csoport számára elővetített 
közös jövőképen keresztül definiálja magát.

Régió: önkormányzati rendszerrel rendelkező területi egység, közvetlenül a szuverén állam szintje alatt.
Regionalizáció: a regionális politika közösségi szintre emelésének folyamata és annak hatásai.
Regionalizmus: mozgalom, melynek célja a szubnacionális szint szerepének növelése a döntéshozatal

ban.
Regionális politika: olyan ágazati politika, amelynek célja, hogy a források redisztribúciója révén ki

egyensúlyozza a régiók közötti gazdasági különbségeket.
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Jegyzetek
1 A neofunkcionalista értelmezés szerint a spill-over egyfajta törvényszerű következményt, egy dön

tés más területen okozott, továbbgyűrűző hatását jelenti. Tekintettel arra, hogy sem a magyar tör
vényszerűség, sem a továbbgyűrűzés szavak nem fedik a spill-over megfelelőjét, tanulmányomban 
az angol kifejezést használom.

2 A negatív és pozitív integrációs lépések egymás következményei, ezért ez a fajta biciklimodell ösz- 
szecseng a neofunkcionalista spül-over automatizmusok elméletével.

3 A francia külpolitika De Gaulle vezetése alatt a szupranacionális intézmények rovására igyekezett 
erősíteni a nemzetállam szerepét. De Gaulle egy 1962. május 15-i nyüatkozata szerint „...nincs és 
nem is lehet az államok Európáján kívüli Európa, kivéve persze a mítoszokban, a képzeletben vagy 
délibábként" (idézi: Pinder, 1991:11). A francia politikus által javasolt konfederális Európai Politikai 
Közösség létrehozását a kis államok utasították el, mivel jelentősen csökkentette volna befolyásukat.

4 A brit kormányváltások következtében 1974-ben népszavazás döntött arról, hogy maradjanak-e az 
Európai Közösségben. A politikusok fő érve a csatlakozás ellen az volt, hogy a brit hozzájárulás az 
Európai Közösség költségvetéséhez (a brit csekk) messze meghaladta az onnan Nagy-Britaniába be
folyó összegeket. Ezen kívül a britek úgy érezték, hogy az EK gazdaságüag felülértékeli őket (Closa, 
1997:9).

5 www.europa.eu.int/comm/region What are we talking about?
6 Kohler-Koch komparatív perspektívából elemezte a transznacionális hálózatokat.A különböző típu

sú szervezetek képviselőinek három kérdést tett fel: melyek a más szervezetekkel tartott rendszeres 
kapcsolatai regionális, nemzeti és európai szinten; mekkora fontosságot tulajdonítanak az egyes 
szervezeteknek; a kapcsolataik sikeressége (Kohler-Koch, 1996b).
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Résumé

The Changing role o f regions in the European Union

By presenting the historical development of regional policy and analysing its impacts, 
this study aims at confirming the fact that due to the increasing number of actors in the 
European arena the traditional discussion of integration theories of nation states 
versus supranational institutions are not able to describe any more the European scene. 
Through the historical review of the regional policy of the European Union, the author 
demonstrates the cultural consequences of an action based on economic and political 
factors. Among the new actors a closer look is taken on the subnational level where 
national identity enhances nations without states to gain greater role in the European 
scene.

Die sich w andelnde Rolle der Regionen in der Europäischen Union

Einleitend stellt die Studie die historische Entstehung der Regionalpolitik und ihre 
Auswirkungen vor. Danach wird jene Situation analysiert, da immer mehr Akteure auf 
der Bühne der europäischen Politik erscheinen, dass die Integrationstheorie von den 
Nationalstaaten den supranationalen Institutionen gegenüber immer weniger fähig 
sind zu beschreiben, was in Europa geschieht. Der Autor stellt durch die Geschichte 
der Regionalpolitik der Europäischen Union dar, mit welchen kulturellen 
Auswirkungen die unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Beschlüsse 
verbunden sind. Eine besondere Aufmerksamkeit widmet er jenen so genannten 
subnationalen Akteuren, die ohne den Staat das nationale Selbstbewusstsein der 
Länder stärken, und die in Europa eine immer größere Rolle spielen.
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