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AZ OLVASÓKHOZ

A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia olyan közös válasz az EU egyötödét és több mint  
100 millió lakosát érintő kihívásokra, amely a Balti-tengerre vonatkozó európai uniós stratégia nyomába 
lép, és épít annak bevált gyakorlataira.

Nincsenek új uniós források, sem új uniós jogszabályok, sem új uniós struktúrák; helyettük a stratégia arra 
összpontosít, hogy minden szinten szorosabb szinergiák alakuljanak ki a hatóságok között a fellépések 
és a finanszírozás minél nagyobb hatásának biztosítása érdekében. 

A Duna-régiónak eredményekre van szüksége. A kulcsfontosságú célokat négy pillér határozza meg, 
amelyeket több mint 200, más-más vezetők által irányított és különböző határidőket követő projekt  
ültet át a gyakorlatba.

A közelmúltbeli EU-csatlakozások új lehetőségeket teremtettek a régióban.

A régió erősségei közé tartoznak például az innováció és az úttörő kutatások: így a stratégia elősegíti 
a tudáscserét és a hálózatépítést a növekedés ösztönzése érdekében. Modern infrastruktúrára  
és kommunikációra van szükség ahhoz, hogy a régió megnyíljon mind maga, mind a külvilág számára.

Ha a környezet felől nézzük, a Duna több igen ritka európai fajnak ad otthont, és nagyon gazdag 
biológiai sokféleség jellemzi, de ezzel egyidejűleg a Duna-medence ki van téve egyebek mellett az 
elavult energiatermelésből és a szennyvízkibocsátásból származó szennyezés veszélyeinek. Az árvizek  
és a vízhiány egyaránt fenyegetik a törékeny ökoszisztémákat és a térségben élő embereket. 

A stratégia keretet kínál az említett és további kihívások megoldását célzó, fenntartható, együttműködésen 
alapuló fellépések számára. Sikere azonban azon múlik, hogy a régióban élő emberek csatlakoznak-e  
a benne kijelölt fellépésekhez, virágzó, biztonságos jövőt építve maguk és gyermekeik számára.

A Panorama e számában közelebbről is megvizsgáljuk, milyen típusú projekteket támogat a stratégia, 
és arról kérdezünk szakértőket, hogyan fog kinézni a térség 2020-ban, valamint miképp fog szerintük 
hozzájárulni a stratégia e jövőkép valóra váltásához. Egy körképet is összeállítottunk Önnek a stratégiáról, 
amely ismerteti a különböző testületek legfontosabb funkcióit, és összefoglalja, hogy miként támogatják 
egymást a siker érdekében.
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