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Ez a magazin angol, francia és német nyelven, újrahasznosított papírra nyomtatva 
jelenik meg, a következő internetes címen pedig az Európai Unió 22 nyelvén elérhető:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
 

A kiadványban szereplő szövegek személyes nézeteknek adnak hangot,  
amelyek nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság véleményét.
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Röviden
Területi kohézió – 
Előnyt kovácsolni a területi sokféleségből 

A Bizottság nemrégiben megjelent, a területi kohézióról szóló 
zöld könyve olyan kérdésekről indított vitát, melyek az EU 
egészének működése szempontjából alapvető fontosságúak. 
A dokumentum, amely jócskán túlmutat a kohéziós politika 
tárgykörén, a területi együttműködés természetével 
kapcsolatos és olyan egyéb vonatkozású kérdéseket is felvet, 
mint: Hogyan használják az emberek azokat a tereket, ahol 
élnek? Milyen területi vonatkozásai vannak az ágazati 
politikáknak? Milyen kapcsolat van az együttműködés és a 
verseny között? Az emberek életmódja változóban van, s ezzel 
párhuzamosan korábban elképzelhetetlen kihívásokkal kell 
szembenézni. Az európai kormányzatoknak minden szinten 
meg kell találniuk ezekre a megfelelő válaszokat. De hogyan? 

A témák széles tárházát érintő, rendkívül termékeny vita láttán a Panorama magazin mostani száma 
kizárólag a zöld könyvvel foglalkozik. Bepillantást nyerhetünk magába a dokumentumba, riportot 
olvashatunk a Párizsban rendezett két napos vitaindító konferenciáról, öt színes interjúból 
megismerhetjük a regionális politika különböző szintjein dolgozó érintettek reményeit és aggodalmait, 
továbbá információhoz juthatunk a határokon átnyúló regionális együttműködés megkönnyítésére 
szolgáló új uniós eszközről, az európai területi együttműködési csoportosulásról (EGTC) is.

A területi aspektus már a kezdetek óta a kohéziós politika lényegi eleme volt: a jogosultsági rendszerben, 
a pénzügyi források elosztásának rendszerében éppúgy, mint a programozás megszervezésében. Sokan 
mégis úgy érzik, a közpolitikák jobban is kezelhetnék a területi szükségleteket, még ha eddig nem is 
született megegyezés arról, hogy hogyan. Ezzel összefüggésben az Európai Parlament, az EU 
városfejlesztésért és területi kohézióért felelős minisztereinek 2007-es lipcsei informális találkozója, 
valamint számos, különböző típusú területeket képviselő szervezet is kérte már a Bizottságot, hogy 
készítsen jelentést a területi kohézióról. Ezekre a kérésekre kívántunk választ adni a zöld könyvvel.

A Bizottság annak reményében indította el a vitát, hogy sikerül közmegegyezésre jutni a területi 
kohézióval kapcsolatban, és sikerül közös európai megoldásokat találni. 

Kérem, olvassák el a Panorama magazin legújabb számát, és látogassanak el az Inforegio honlap zöld 
könyvvel kapcsolatos oldalaira is:
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/index_hu.htm 

Kapcsolódjanak be Önök is a vitába, adjanak hangot nézeteiknek!
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