
▶ Az EUróPAI rEgIonálIs 
PolItIkA 

  iNSPiráció Az EUróPAi UNióN kíVÜl OrSzágOk SzámárA

Az unió regionális politikáját helyes gyakorlatnak 
tekintik a világ más részein, mert egyidejűleg kezeli 
a növekedés előmozdításának és a földrajzi egyenlőt-
lenségek csökkentésének problémáját.

Az Európai Unió nemzetközi partnereinek körében mind 
nagyobb az igény arra, hogy az Európai Bizottsággal megvi-
tassák a kiegyensúlyozott területi fejlődésre irányuló politika 
kérdéskörét. A gyors növekedésen keresztülmenő országokban 
– például Brazíliában, kínában és Oroszországban – probléma, 
hogy ennek a növekedésnek a gyümölcse nem egyenlően osz-
lik el, ez pedig erős érdeklődést váltott ki a legmagasabb poli-
tikai szinten a regionális politika és irányítás iránt.

A kohéziós politika kulcsszerepet játszik a keleti Partnerség 
részeként az Európai Unió és hat ország (Azerbajdzsán, 
Belarusz, grúzia, moldova, örményország és Ukrajna) kap-
csolatában. A regionális és Várospolitikai Főigazgatóság 
támogatja, hogy a keleti Partnerség a regionális politikáról 
való párbeszéd és kísérleti regionális fejlesztési programok 
keretében valósuljon meg.

Az érdeklődésre válaszul a Bizottság egyetértési megálla-
podásokat kötött a regionális politikával kapcsolatos együtt-
működésről a szomszédos országokkal és az EU stratégiai 
partnereivel, köztük kínával, Oroszországgal, Brazíliával és 
Ukrajnával. Ezek mindegyikében növekvő regionális egyen-
lőtlenségek tapasztalhatók, és jelentős kihívások várnak 
megoldásra állnak a közigazgatás minőségének javítása 
terén. Az egyetértési megállapodások biztosítják a kereteit 
a folyamatos tevékenységekből álló programnak, amelyet 
magas szintű találkozók, szakmai összejövetelek, tanulmá-
nyi látogatások és technikai segítségnyújtás alkotnak. 
Hasonló egyetértési megállapodások születtek moldovával 
és grúziával a keleti Partnerség keretében. Alkalmi együtt-
működés is zajlik más partnerekkel és regionális csoportok-
kal Afrikában, ázsiában és latin-Amerikában.

2009-ben az Európai Parlament mandátumot adott a Bizott-
ságnak arra, hogy globálisan népszerűsítse az Európai Unió 
regionális politikájának kidolgozására használt modellt, és 
azóta forrásokat biztosított kísérleti projektekre és előkészü-
leti műveletekre. Ezek célja a regionális politikával kapcsola-
tos ismeretek és tapasztalatok felhalmozása a Bizottság és 
harmadik országok közötti stratégiai partnerség részeként. 
Ennek megvalósítása rendezvények szervezése, tájékoztató 
tevékenység, hálózatépítési és tanulási lehetőségek, többol-
dalú tapasztalatcserék formájában, valamint a régiók, 
városok és államok közös ismeretfejlesztésének elősegítésé-
vel történik. 

A fejlesztési politika nélkülözhetetlen értéket képvisel az 
Európai Unió fontos alapelveinek – a partnerségnek, a több-
szintű irányításnak, a szubszidiaritásnak, illetve a stratégiai 
és integrált szemléletmódnak – köszönhetően. lehetőséget 
teremt a helyi szereplőknek, javítja a növekedési stratégiák 
hatékonyságát, megerősíti az állami és a magánszektor 
közötti együttműködést, és a világ bármely részén hasznos 
a fejlesztési stratégiák megvalósítása során.

Az Európai Unió regionális politikai problémái kapcsán az 
unióban felhalmozott tapasztalatot különösen fontosnak 
tartják a külső partnerek. igaz ez egyebek mellett a határon 
átívelő együttműködés, a fenntartható városfejlesztés, 
a város-vidék közötti együttműködés és a regionális inno-
vációs stratégiák esetére. 

A nem uniós országokkal folytatott párbeszéd értékes lehe-
tőségeket kínál az Európai Unió régióinak és városainak 
arra, hogy szélesebb körű együttműködést alakítsanak ki 
világszerte, és hogy megosszák a közös kihívásokkal kap-
csolatos tapasztalataikat és reakciókat.

▶továbbI InforMácIó 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/ 
international/index_en.cfm
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CETREGIO 

2010-ben a regionális és Várospolitikai Főigazgatóság bein-
dította a cETrEgiO nevű, kínai-európai regionális politikai kép-
zéssorozatot, amely referenciául szolgál a kínai szakértőknek 
saját fejlesztési politikájuk kialakításához. célja továbbá az 
európai és a kínai régiók közötti kapcsolatok megerősítése, 
hogy további kétoldalú együttműködés alakuljon ki. A képzés 
részeként legalább három EU-tagállamban vesznek részt 
oktatáson a hallgatók, előadások és helyszíni látogatások 
keretében. Európai szakértők is a helyszínek ismerkedtek meg 
kínai követendő példákkal.

Együttműködés Brazíliával 

A 2007 februárjában meghirdetett brazil országos regionális fejlesz-
tési politikát nagymértékben az Európai Unió kohéziós politikája 
ihlette. Brazília nagy jelentőséget tulajdonít a régiók közötti egyenlő-
ségek csökkentésének és a szegénység felszámolásának – ezt tekinti 
az ország gazdasági növekedése és fejlődése egyik hajtóerejének. 
jelenleg a regionális politika második szakaszának előkészítésén dol-
gozik. Néhány példa a 2007 és 2012 közötti együttműködésre a regi-
onális politika terén az Európai Unió és Brazília között:

•	 több mint 20 konferencia, szeminárium és szakmai összejövetel 
a többszintű irányításról, a stratégiai tervezésről, a regionális 
innovációról és a monitorozásról; ismeretbővítő képzési progra-
mok több mint 150 brazil tisztviselő számára;

•	 kétéves regionális csereprogram együttműködési rendszerek 
kialakítására 14 brazíliai középrégió és 14 EU-régió között; hat 
brazil delegáció látogatása Európában;

•	 az OEcd „Territorial review of Brazil” (Brazília területi elemzése) 
című, EU-támogatással elkészített tanulmánya segíti a brazil 
hatóságokat abban, hogy tanuljanak a sikeres nemzetközi 
tapasztalatokból; továbbá

•	 kísérleti projekt az Európai Unió (Francia guyana) és Brazília szom-
szédos Pará és Amapá állama közötti kooperáció javítására.

Fenntartható városfejlesztés 

2011-ben az UrBElAc (Urban European and latin 
American and caribbean cities) programban – amelyet 
a Bizottság és az inter-American development Bank 
támogat – nyolc latin-Amerikai és négy európai város 
cserélte ki egymással bevált módszereit városfejlesztés 
kérdéskörében, a környezetvédelemtől kezdve az okta-
táson keresztül a mobilitásig és a városi revitalizációig. 
2012-ben öt új latin-amerikai és öt új európai város vett 
részt a programban. A Bizottság és a japán kormány 
tapasztalatot cserélt a fenntartható városfejlesztésről, 
míg az Európai Unió és kína között a regionális politiká-
ról zajló párbeszéd a fenntartható urbanizációt szolgálói 
partnerséghez járul hozzá. 
 

Egy kínai delegáció (CEtrEgIo) felkeresi a holland pavilont a Floridae 
kertészeti világkiállításon, a hollandiai venlo városában

▶

2010 óta több mint 33 tartományi szintű kínai régió közel 
100 döntéshozója osztotta meg tapasztalatait és keresett fel 
követendő példát mutató helyeket az Európai Unió 12 országá-
nak 40 régiójában. A tapasztalatcseréken a regionális fejlesztési 
problémák széles körét vitatták meg, kezdve a többszintű irá-
nyítástól és a területi kohéziótól a statisztikai információs rend-
szerekig és a fenntartható városfejlesztésig. 2011-12-ben 
a cETrEgiO gyakorlati megvalósítását a deutsche gesellschaft 
für internationale zusammenarbeit (giz) végezte.
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