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ÚJ KÉZIKÖNYV  
A HELYI ÉS  
A REGIONÁLIS 
HATÓSÁGOK 
SZÁMÁRA  
A Régiók Bizottsága nemrégiben tette 
közzé az új „Handbook for Local and Regi-
onal Authorities” (Helyi és regionális ható-
ságok kézikönyve) című kiadványt. Ez egy 
nagyobb kommunikációs kampány része, 
amelyek célja az Európa 2020 Straté-
gia ismertségének fokozása. A kézikönyv 
bemutatja a stratégia politikai ciklusát és 
céljait, majd részekre bontva ismerteti azt, 
ahogyan a helyi és a regionális hatóságok 
integrálhatják saját tevékenységüket az 
EU politikájával és pénzügyi eszközeivel az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növe-
kedés felgyorsítása érdekében. Számos, 
különféle régiókból vett gyakorlati példá-
val ismerteti a bevált módszereket, vala-
mint érdekes programokra, projektekre és 
eszközökre mutató hivatkozásokat közöl. 
Végül felsorolja azokat a szervezeteket, 
hálózatokat és díjakat, amelyek elősegítik 
az információk megosztását és a pozitív 
eredmények elismerését.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
A kézikönyv letölthető PDF és e-könyv  
formátumban a következő címről: 
http://cor.europa.eu/en/documentation/
brochures/Pages/delivering-europe-2020-
strategy.aspx

▶ ▶

A Törökországgal folytatott EU-csatlakozási tárgyalásokon megnyitották az 
acquis communautaire regionális politikai fejezetét.
 Ahhoz, hogy tárgyalások indulhassanak a „22. fejezet: Regionális politika 
és a strukturális eszközök koordinációja” című részről, Törökországnak rész-
letes akciótervet és ehhez kapcsolatos menetrendet kellett bemutatnia. Ezek-
ben világos célokat és határidőket kellett kitűznie az EU kohéziós politikájának 
végrehajtásával és a szükséges intézményi háttér kialakításával kapcsolat-
ban. Törökország imponáló gazdasági fejlődést tudhat maga mögött az elmúlt 
tíz évben, most azonban intézkedések szükségesek, hogy a közelmúltban 
felhalmozott értékeket egyenlően osszák el a régiók között. 
 A regionális politikáról szóló 22. fejezetben kevés az acquis. Főképpen azok-
nak a közigazgatási funkcióknak és intelligens stratégiáknak a kialakítását köve-
teli meg, amelyek garantálni tudják a programok és a projektek minőségét és 
jó végrehajtását. A fejezet előzetes lezárását követően Törökországnak igazol-
nia kell, hogy kialakította a szükséges kapacitást a technikai és emberi erőfor-
rások terén, és hogy olyan működő nemzeti stratégiát vezetett be, amely 
mérsékelni képes a régiók közötti fejlettségi különbségeket. Végül Törökország 
lehetőséget fog kapni arra, hogy minden EU-tagállammal közösen részt vegyen 
határokon átívelő, régióközi és transznacionális együttműködésben.
 A Bizottság nagy reményekkel tekint annak a hosszú és nehéz munkának 
a beindítása elébe, amely szükséges a fejezet előzetes lezárási feltételeinek 
teljesüléséhez. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-958_en.htm?locale=EN

▶HÍREK RÖVIDEN

▶ HÍREK  
 [HÍREK RÖVIDEN]
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A REGIOSTARS 2014.  
ÉVI DÖNTŐSEI

A RegioStars díj zsűrije bejelentette a 2014. évi RegioStars 
verseny döntőseit. A díjat Európa leginkább inspiráló és  
innovatív regionális projektjeinek ítélik oda. A zsűri 80, az Euró-
pai Unió kohéziós politikai alapjai által támogatott projekt 
közül választotta ki a 19 döntőst, négy alapkritérium alapján: 
az innováció, a hatás, a fenntarthatóság és a partnerség 
szempontjai szerint. 

A döntősök a következő 17 tagállam régióiból és városaiból 
kerülnek ki: Belgium, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, 
Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Portu-
gália, Románia, Spanyolország és Svédország.

A pályázók a zsűri előtt mutatták be projektjeiket. A zsűri elnöke 
a Régiók Bizottságának korábbi elnöke, Luc Van den Brande 

 
A statisztikai adatok fontos eszközt nyúj-
tanak annak megértésére, hogy milyen 
hatást fejtenek ki a politikai döntések 
egy adott területen vagy régióban. Az 
Eurostat 2013. évi regionális évkönyve 
részletes képet nyújt a statisztikai témák 
széles köréről az Európai Unió tagálla-
mainak régióira, valamint az EFTA-orszá-
gok és az EU-tagjelölt államok régióira 

▶

vonatkozóan. Mindegyik fejezet térké-
peken, ábrákon és táblázatokon mutatja 
be a statisztikai adatokat, leírásban 
ismerteti a legfontosabb következeté-
seket, az adatforrásokat és a politikai 
összefüggéseket. 

 A következő 11 témakörben közli eze-
ket a regionális mutatókat: gazdaság, 
népesség, egészségügy, munkaerőpiac, 
strukturális üzleti statisztika, turisztika, 
információs társadalom, mezőgazdaság, 
közlekedés, illetve tudomány, technoló-
gia és innováció. Ez a kiadás ezenkívül 
négy külön kiemelt témáról is közöl egy-
egy fejezetet: ezek az európai városokat, 
a városi és nagyvárosi régiók meghatáro-
zását, a jövedelmi- és életviszonyok és az 
urbanizáció foka közötti összefüggéseket, 
illetve a vidékfejlesztést vizsgálják.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
A könyv a következő címen rendelhető meg: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

MÁR ELÉRHETŐ

volt. A bemutatásra október 8-án, a tizenegyedszer megren-
dezett A régiók és a városok európai hete – OPEN DAYS 2013 
keretében került sor. A nyerteseket a 2014. március 31-én meg-
rendezett díjátadó ünnepségen jelenti be Johannes Hahn uniós 
biztos. A döntőbe jutott projektek részletes ismertetése meg-
található a RegioStars webhelyen elérhető brosúrában.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
RegioStars díj 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/ 
regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm
Open Days 2013
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/ 
od2013/index.cfm
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