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REGIOnális kapcsolatok 
A Balti-tengeri régió jövője  

A Bizottság felkéri Önt, hogy a Balti-tengeri régióra vonatkozó stratégia honlapján szóljon 
hozzá a stratégia tervezetéhez, fogalmazza meg azzal kapcsolatos véleményét. A november 
elején indult nyilvános konzultáció 2008 végéig tartott. A hozzászólásokat az interneten 
hozzák majd nyilvánosságra. A stratégia arra irányul, hogy a régiót környezetvédelmi 
szempontból fenntarthatóvá, gazdaságilag virágzóvá, jól megközelíthetővé, vonzóvá és 
biztonságossá tegye. A konzultációs dokumentum számos kérdést felvet: hogyan lehetne a 
finanszírozás a leginkább célirányos, hogyan kellene egyensúlyba hozni a környezetvédelmi 
igényeket a régió fejlődésével és növekedésével, és hogyan lehetne ésszerűbben megszervezni 
a tenger hasznosítását? E rendkívül összetett, nyolc tagállam, Norvégia és Belarusz mellett 
az Orosz Föderáció egy része által is határolt terület problémáinak megoldásához minél 
több konstruktív hozzászólásra van szükség. A stratégia végleges változata 2009 júniusában 
közlemény formájában kerül majd a Tanács elé. Ezzel egy időben az EU kohéziós politikai 
programjainak irányító hatóságai Svédországban ülnek össze, hogy a stratégiában megfogal-
mazott cselekvésekhez hozzárendeljék a kohéziós politika keretében rendelkezésre álló forrá-
sokat. A Panoráma magazin a későbbiekben egy teljes számát a balti régiónak fogja szentelni.    
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/baltic/consultation_en.htm  

Az Eurostat évkönyve a régiókról   

Az Eurostat régiókkal foglalkozó évkönyvének 2008-as kiadása az EU 27 tagállamának 
271 régiójában, valamint a három tagjelölt ország (Horvátország, Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaság és Törökország) és a négy EFTA-ország (Izland, Liechtenstein, 
Norvégia és Svájc) régióiban bekövetkezett legutóbbi gazdasági, társadalmi és demográ-
fiai fejleményekről nyújt áttekintést. Az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalának 
évkönyve adatok széles tárházát tartalmazza a statisztika különböző területeiről, és a 
lakosságnak, a városi statisztikáknak, a GDP-nek, a háztartások gazdálkodásának, az 
üzleti szféra szerkezetére vonatkozó statisztikáknak, a munkaerőpiacnak, a közlekedés-
nek, a turizmusnak, a tudománynak, technológiának és innovációnak, az egészségügy-
nek, a mezőgazdaságnak, a munkaerő-költségeknek és az ágazati termelékenységnek 
szentel egy-egy külön fejezetet.
http://ec.europa.eu/eurostat 

„Kapcsolatépítés az eredményekért” konferencia és a 2009-es Regiostars díjak

„Kapcsolatépítés az eredményekért” címmel 2009. február 16–17-én rendezi meg az Európai 
Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága a Bizottság egyéb szolgálataival és a Régiók 
Bizottságával együttműködésben a „Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezés éves 
konferenciáját. A konferencia célja, hogy lehetővé tegye a több mint 500 résztvevő számára, 
kilenc műhelymegbeszélés keretében, a növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló 
lisszaboni stratégia regionális szintű megvalósítására vonatkozó, helyes gyakorlatokkal 
kapcsolatos tapasztalatok cseréjét és a kapcsolatépítést. Az európai regionális politikának és 
eszközeinek megvitatása révén a régiók tanulhatnak egymástól, illetve a helyes gyakorlatok 
és helyes kormányzás példáit a már bejáratott politikák és programok keretében átültethetik 
a gyakorlatba. Részvételi szándékukat december elejétől jelezhetik az Inforegio honlapon.

Február 16-án este a regionális politikáért felelős biztos, Danuta Hübner adja át a 2009. évi 
„Regiostars” díjakat a győztes regionális projekteknek. A díjátadás célja a helyes gyakorlatok 
terjesztése az európai regionális fejlesztés terén. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_en.cfm 

Legfrissebb 
kiadványok 

Az EU jogszabályainak, 
tervezeteinek és hivatalos 
dokumentumainak teljes szövege a 
következő internetcímen érhető el:   
http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm

A régiók szolgálatában – Az EU 
regionális politikája 2007–13-ban

http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/
docgener/presenta/work-
ing2008/work_hu.pdf 
Minden, amit az európai 
regionális politikáról 
tudni érdemes 
Megjelenik 22 nyelven.

Kohéziós politika 2007–13
Országok adatlapjai  

http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/
docgener/informat/info_
en.htm 
A nemzeti beruházási 
prioritásoknak, 
a pénzügyi juttatásoknak 
és a kohéziós politika 
várható hatásának 
áttekintése a 27 tagállam-
ban. Megjelenik angolul, 

franciául és németül, valamint az adott 
tagállam nyelvén/nyelvein.

Ötödik időközi jelentés a gazdasági és 
társadalmi kohézióról
Növekvő régiók, növekvő Európa

http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/
docoffic/official/reports/
interim5/com_2008_371_
hu.pdf 
Megjelenik 22 nyelven.

Kohéziós politika 2007–13
Kommentárok és hivatalos szövegek

http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/
docoffic/official/regulation/
pdf/2007/public ations/
guide2007_hu.pdf
Ezúttal megjelenik 
22 nyelven.

DE

Kohäsionspolitik

The Netherlands

INTRODUCTION
In the 2007-13 period, the main challen-
ge for The Netherlands is to achieve a 
higher level of labour participation and 
productivity growth. Therefore, the 
Dutch National Strategic Reference 
Framework (NSRF) for 2007-13 is placing 
a strong emphasis on innovation, incre-
ased labour supply, increased adaptabi-
lity and investments in human capital. 
The negotiation process between the 
European Commission and the Dutch 

on innovation, a reduction in the num-
ber of programmes to reduce fragmen-

of more regional perspective into the 

was also discussed and resulted in an 

North region. 

NSRF are being implemented through 
� ve Operational Programmes; one nati-

onal programme which is co-� nanced 
by the European Social Fund (ESF) and 
four regional programmes co-� nanced 

Fund (ERDF). Under the European Terri-

try will participate in four cross-border 

tional co-operation programmes and 

mes among all Member States .

COHESION POLICY ADDRESSES 
TODAY’S PROBLEMS AND 
FUTURE CHALLENGES

The Dutch regional disparities are rela-
tively minimal and even the poorer 
Dutch regions are good economic per-

countries. The resulting challenge for 

orient the policy towards the growth 
potential of all regions, and not towards 

In the 2007-13 programmes, this will be 
achieved by strengthening innovation 
and entrepreneurship, enhancing the 
attractiveness of regions and investing 
in the socio-economic viability of cities. 
One major change from the previous 
programming period is that the entire 

whereas in the 2000-06 period the pro-
gramming area was a patchwork of re-
latively small areas. This is expected to 
lead to broader and more integrated 

Results of the negotiations of Cohesion Policy 
strategies and programmes 2007–13

Fifth progress report on economic and 
social cohesion

Growing Regions,
growing Europe
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Communication from the Commission June 2008


