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Ebben a számban, a Panorama magazin első, az új Bizottság 
hivatalba lépése óta megjelent számában nagy örömmel 
üdvözüljük Corina Creţut, a regionális politikáért felelős új 
biztost. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy az EU intézmé-
nyeinek működését, valamint a leggazdagabb és a legsze-
gényebb régiókban tapasztalható realitásokat egyaránt jól 
ismerő politikai szaktekintély segíti munkánkat.

Szintén szeretném hálánkat kifejezni Johannes Hahn biztos-
nak, aki megbízatása során igen sikeresen irányította ismét 
a figyelmet a kohéziós politikára, a munkahelyteremtés,  
a kkv-támogatás, a kutatás, az innováció és az energia-
hatékonyság ösztönzésének elsődleges európai eszközére. 
Gondoskodott róla, hogy a 2014–2020 közötti programok 
modellje teljes mértékben hozzájáruljon az Unió fő prioritá-
sainak megvalósításához. 

Zöld út a partnerségi megállapodásoknak

Örömmel jelentjük be, hogy mind a 28 tagállami partnerségi 
megállapodás véglegesítésére és elfogadására sor került. 
Mindegyik partnerségi megállapodás előírja az európai 
strukturális és befektetési alapok optimális felhasználásá-
nak nemzeti stratégiáját a következő hét évre vonatkozóan. 

A 2014 és 2020 közötti programozási időszak regionális 
beruházási terveit meghatározó tagállami operatív progra-
mok 2015-ben már javában zajlani fognak. Közülük többet 
várhatóan még az év végéig elfogadnak; a fennmaradó-
kat pedig 2015 első felében fogják jóváhagyni. Az operatív 

programok az Unió fő prioritásai közül többek között az 
energiabiztonságra, az éghajlat-politikára, a digitális gaz-
daságra, a városfejlesztésre és a kkv-k támogatására lesz-
nek hatással. 

Ahogy a Panorama aktuális számában olvasható, a Bizottság 
jelenleg is aktívan törekszik arra, hogy fejlessze a tagálla-
mok adminisztratív kapacitását az ESB-alapok felhasználá-
sára és a programok megfelelő módon történő irányítására. 
Mi újszerű képzésekkel és a nemzeti szakemberek hálózatán 
keresztül segítjük a tagállami munkatársak felkészülését és 
fejlődését.

Az Interreg fennállásának 25. évfordulója

Ebben a számban az Interreg-programokat is bemutatjuk. 
Ezek arra ösztönzik a tagállamok régióit és városait, hogy  
a közös projektek és hálózatok révén együttműködjenek és 
tanuljanak egymástól. A működésének 25. évfordulóját 
jövőre ünneplő Európai Területi Együttműködés, ismertebb 
nevén Interreg, az európai kohéziós politika fontos sarokkö-
vévé vált. Az említett projektek nyomán bizalom és szolida-
ritás alakult ki a régiók között, lehetővé téve az ott lakók 
együttműködését és közös megoldások kidolgozását a közös 
problémákra, legyen szó akár az innováció, az egészségügy, 
az infrastruktúra, az oktatás, a képzés vagy az energiagaz-
dálkodás területéről. 2014 és 2020 között mintegy 10 mil-
liárd eurót fognak – közel 100 együttműködési program 
megvalósulása nyomán – a régiók és a területi, szociális és 
gazdasági partnerek közötti együttműködésre fordítani. 

▶AZ OLVASÓKHOZ
Walter Deffaa
A Regionális és Várospolitikai  
Főigazgatóság főigazgatója
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▶INTERJÚ 

November 1-jén Románia képviselője, Corina Creţu vál-
totta Johannes Hahnt a regionális politikáért felelős biz-
tosi tisztségben. Corina Creţu az Európai Parlamentben 
töltött nyolc év során átfogó ismereteket szerzett az új 
kohéziós politika kidolgozása terén, emellett megismer-
kedett az uniós ügyek sokszínűségével. Eltökélt az iránt, 
hogy a kohéziós politika kézzelfogható előnyökkel járjon 
az Európai Unió valamennyi régiója számára.

A regionális politikáért felelős új biztos, Corina Creţu lesz 
felelős az eddigi legnagyobb, 351 milliárd euró mértékű 
európai beruházási és gazdasági fejlesztési költségvetés fel-
használásának felügyeletéért.

„Örömmel fogadtam el a regionális politikai tárcát. A haté-
kony regionális beruházásra összpontosító kohéziós poli-
tikának fontos stratégiai szerepe van abban, hogy ismét  
a helyes irányba terelje Európát. Az európai strukturális és 
befektetési alapokkal együttesen rendelkezésünkre állnak 
azok az erőforrások, amelyekkel versenyképesebbé tehetjük 
az elmaradottabb régiókat, és lehetőséget biztosíthatunk  
a fejlettebb régióknak, hogy kitűnjenek. Fontos, hogy a kohé-
ziós politika minden európai polgárt szolgáljon.”

Az eredeti szakmája szerint közgazdász, de korábban  
a romániai elnök szóvivőjeként és tapasztalt újságíróként 
dolgozó Corina Creţu az elmúlt nyolc évben az Európai 

▶ „A KOHÉZIÓS 
POLITIKA ISMÉT  
A HELYES  
IRÁNYBA  
TERELHETI  
EURÓPÁT” 
CORINA CREŢU

Parlament képviselője, majd a Fejlesztési Bizottság, később 
pedig az Európai Parlament alelnöke lett. 

„Parlamenti képviselőként abban a megtiszteltetésben volt 
részem, hogy körbeutazhattam Európát és a világ más 
részeit, és sok emberrel, illetve speciális érdekcsoporttal 
találkozhattam, közben pedig alaposan megismerhettem az 
igényeiket és aggályaikat.”

Kiváló kapcsolat a parlamenti képviselőkkel

Parlamenti képviselőként végzett munkája során egyértel-
művé vált számára, hogy ez a választott testület – megerő-
sített hatásköreivel – mit vár el a Bizottságtól. Új biztosként 
fenn kívánja tartani az Európai Parlamenttel kialakított szo-
ros kapcsolatot, és a rendszeres jelentések benyújtása mel-
lett párbeszédre is törekszik a parlamenti képviselőkkel. 

„Mindez természetesen nemcsak a számonkérhetőség 
szempontjából fontos, hanem azért is, hogy egy átfogó 
és gyakran összetett politikai területet hatékonyabban 
megismertessünkaz érdekeltekkel – magyarázza. – Rengeteg 
új arc van az Európai Parlamentben, a képviselők mintegy 
60  %-a lecserélődött. Közülük többen is rendelkeznek gya-
korlati tapasztalattal a regionális politikai teendők terén. 
Fontos, hogy megosszuk velük az információkat és meg-
hallgassuk az elképzeléseiket.”

444



Az alapok felhasználásának javítása

Corina Creţu októberben nyilvános meghallgatáson vett részt 
az Európai Parlamentben, ahol számos kérdésre kellett vála-
szolnia, mielőtt jóváhagyták a kinevezését. A meghallgatáson 
több olyan fő területet is kiemelt, amely azonnali intézke-
dést igényel. Többek között például javítani kell a tagálla-
mok képességét arra, hogy a Brüsszel által elérhetővé tett 
befektetési alapokra szert tegyenek, és kezelni tudják őket. 

„Az intézményi kapacitás, a jó kormányzás, a köz- és magán-
szféra közötti szilárd partnerségek az én értékrendem 
szerint sokkal fontosabbak a pénznél. Nélkülözhetetlenek  
a sikeres kohéziós politika kialakítása és megvalósítása 
szempontjából – fejtegette. – Meghatározzák, milyen fel-
tételeknek kell megfelelnie egy beruházásnak ahhoz, hogy 
hosszan tartó gazdasági hatása legyen.” 

Minden partnerségi megállapodásra  
aláírás került

„A partnerségi megállapodások – amelyek mindegyi-
két aláírták – olyan megfelelő stratégiai keretet jelente-
nek, amely teljes mértékben összhangban van a Bizottság 
országspecifikus ajánlásaival és az Európa 2020 stratégi-
ával. Ezek a megállapodások az egyértelműen megfogal-
mazott prioritásokon alapuló célorientáltabb programok 

„Az új kohéziós politika valódi célja,  
  hogy – különösen a regionális gaz  
  dasági növekedés és munkahelyte  
  remtés révén – javítsa az európai  
  polgárok életszínvonalát.” ▶  CORINA CREŢU – A REGIONÁLIS  

POLITIKÁÉRT FELELŐS UNIÓS BIZTOS

kifejlesztésének zálogai. Mostantól egyértelműbb értéke-
lési és teljesítménykövetelményeket fogalmaznak meg.”

„A kohéziós politika nem egységes, mindenki által alkal-
mazható gazdasági recept – jelentette ki. – Olyan, a helyi 
jellegzetességektől függő politika, amelyhez területi diffe-
renciálódásra van szükség, és amely egyéni szinten kezeli  
a gazdasági kapacitásokat – köztük a kevésbé nyilvánvaló-
kat is – és a lehetőségeket mindegyik régióban.” 

„A kohéziós politika realista szemlélettel kezeli az uniós 
ügyeket, illetve képes megérteni és ötvözni a regionális sajá-
tosságokat – közölte. – Mindez jelentős mértékben hozzájárul 
Jean-Claude Juncker elnök növekedéssel és munkahely-
teremtéssel kapcsolatos jövőképének megvalósításához.”

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
A bukaresti születésű Corina Creţu közgazdaság-tudo-
mányt tanult, mielőtt újságírói pályára lépett. 1990 és 
1992 között számos romániai napilap tudósítójaként és 
kommentátoraként dolgozott. 2000 és 2004 között a omán 
elnök tanácsadója és szóvivője volt, emellett a kommuni-
kációs osztály vezetői pozícióját is betöltötte. A romániai 
politikai életbe a Szociáldemokrata Párton (PSD) keresztül 
lépett be, amelynek hamar az alelnöke lett. 

2007-ben az Európai Parlament képviselőjévé válasz-
tották, ahol több bizottságban is feladatokat látott el, 
így a a foglalkoztatási és szociális ügyek bizottságában 
(2007–2012 között és 2014-ben), az állampolgári jogok 
jogok bizottságában (2014-ben), a fejlesztési bizottságban 
(2009–2014 között), a külügyi bizottságban (2009–2014 
között) és a pénzügyi, gazdasági és szociális válsággal fog-
lalkozó különbizottságban (2009–2011 között). Ezenkívül 
számos hivatalos küldöttségben is részt vett, köztük az 
Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésben, 
valamint az Egyesült Államokkal, Izraellel, valamint és az 
EU és Szerbia között fennálló kapcsolatok megerősítésére 
szolgáló küldöttségekben. 2012 és 2014 között az Európai 
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége kép-
viselőcsoportjának alelnöke volt. Ő a szerzője a România 
europeană (Európai Románia) című könyvnek.

▶ Corina Creţu, valamint a pénzügyi 
stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért 
és a tőkepiaci unióért felelős biztos, 
Jonathan Hill (balra) és az Európai Bizottság 
első alelnöke, Frans Timmermans.
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Új akciócsoport 

Corina Creţu egy olyan akciócsoport létrehozását kezdemé-
nyezte, amely a legkevesebb finanszírozáshoz jutó országok 
tervezési és beruházási kapacitásainak javítását van hivatva 
segíteni. 

Az akciócsoport abban lesz segítségére a célrégióknak, hogy 
növeljék az uniós alapokból származó, különösen a 2007 és 
2013 közötti programozási időszakból fennmaradó finan-
szírozás felhasználásának mértékét. Azoknak a régióknak 
egy részét is tervezi átvilágítani, amelyek jelentős támoga-
tásban részesültek, ennek ellenére mégis csak kismértékű 
gazdasági fejlődést mutatnak. „Mindenképpen meg kell vizs-
gálnunk, hogy mi történik ezekben a régiókban” – hangsú-
lyozta Corina Creţu. 

Tágabb összefüggésben Corina Creţu uniós biztos techni-
kai segítségnyújtást, szakértelmet és tanácsadást is moz-
gósítani kíván – többek között a területi együttműködés 
mechanizmusán keresztül –, hogy segítsen az irányító ható-
ságoknak abban, hogy az új programozási időszakra megha-
tározott stra tégiai és teljesítményközpontú előfeltételekkel 

összhangban alakítsák ki stratégiáikat, projektkínálatukat 
és projektirányvonalukat. 

„Elsősorban megfelelő támogatást szeretnék adni az összes 
új szabályozási lehetőség és pénzügyi eszköz felhasználá-
sához” – tette hozzá. 

„Minden olyan kezdeményezéssel (például egyszerűsítési 
törekvéssel) egyetértünk, amely megkönnyíti a kedvezmé-
nyezettek dolgát, azonban nem lazíthatunk túl sokat a sza-
bályokon. Felelősek vagyunk azért, hogy az adófizetők 
pénzét megfelelően költsük el. Mindez a megfelelő egyen-
súlyon múlik.”

„Jövőre szeretnék egy olyan csoportot létrehozni, amely  
a folyamatok egyszerűsítése révén lehetővé teszi, hogy  
a támogatás gyorsan és hatékonyan eljusson a kedvezmé-
nyezettekhez, különösen a kkv-khoz.” 

Jó kormányzás és zéró tolerancia  
a csalással szemben

Az európai parlamenti képviselők részvételével zajló októberi 
meghallgatáson a biztos azt is hangsúlyozta, hogy fontos 
a jó kormányzás az ESB-alapokból származó támogatások 
felhasználása során, és a zéró tolerancia elvét kell alkal-
mazni a csalásokkal szemben.

„Én a megelőzésben hiszek, ami megfelelő képzéssel és  
a követendő példák Európa-szerte történő megosztásával 
valósítható meg. Több irányító hatóságnál is növelni kell az 
adminisztratív kapacitást, különösen a közbeszerzés és  
az állami támogatás terén – nyilatkozta Corina Creţu. 

„Ezenkívül további teljesítmény-ellenőrzések lefolytatását 
is ösztönöznünk kell. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy 
továbbfejlesszük a politikánkat, valamint azt, ahogyan rea-
gál az emberek szükségleteire.”

A csalások megelőzésével összefüggésben Corina Creţu 
hangsúlyozta, hogy ösztönözni kell az átláthatóságot és  
a nagyobb számonkérhetőséget. „Fontos elkerülni a túlsza-
bályozást, és nem szabad további szükségtelen terheket róni 
az érintettekre, mert azok gyakran inkább elfedik és túlbo-
nyolítják az erőforrások használatát, de nem előzik meg  
a szabálytalanságokat” – fejtette ki.

Új közlemény a várospolitikáról

Az új biztos teljes mértékben egyetért azzal, hogy fontos  
a városokat szorosabban beilleszteni a kohéziós politikába.

„Elődöm kiegészítette a főigazgatóság nevét a »várospoliti-
kai« kifejezéssel, amivel teljes mértékben egyetértek. Célom, 
hogy jövőre egy olyan közlemény szülessen, amely megha-
tározza a törekvéseink szintjét a várospolitika terén. Röviden 
ismertetni fogja az aktuális kezdeményezéseinket, többek 
között például a kísérleti intézkedéseket és az URBACT-
hálózatot, illetve az integrált városi és helyi programokat 
ösztönző új szabályozási lehetőségeket.”

▶INTERJÚ 

ÚJ FELÁLLÁS  
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGBAN
Az Európai Bizottság új elnöke, Jean-Claude Juncker válto-
zásokat vezetett be a biztosok tevékenységeinek és tárcáinak 
felügyeletét illetően. 

Létrehozták az alelnökökből álló „felügyeleti” csoportot. Az 
alelnökök koordinátori szerepük mellett együtt fognak 
működni a biztosokkal, hogy a politikai fejlemények minden-
képpen teljesen összhangban legyenek az Unió átfogó stra-
tégiai politikai irányvonalával.  

„A regionális politikáért felelős biztosként örömmel fogom 
ellátni a teendőimet az új felállás szerint, amelyben a külön-
féle területekért felelős biztosok az elnök nevében eljáró alel-
nökökkel egyeztetve fognak együttműködni, és közösen 
használják a rendelkezésre álló erőforrásokat – mondja 
Corina Creţu biztos.

„Teljes mértékben a kollegialitás híve vagyok és támogatom, 
hogy megszűnjön a szolgálatok közötti rivalizálás, és eltűn-
jenek a hatalmi korlátok. Az új rendszer segíteni fog abban, 
hogy gyorsan átszervezzük erőforrásainkat, ha halasztást 
nem tűrő kérdéseket kell megoldanunk, miközben az adott 
területre összpontosíthatjuk figyelmünket, és együttesen 
léphetünk fel a valós vészhelyzetek által veszélyeztetett 
területeken.” 

A Bizottság a közelmúltban fogadta el az új munkamód-
szerekről szóló közleményt, amely bemutatja, hogyan fog 
működni az új rendszer.
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Makroregionális stratégiák

„A makroregionális, például az adriai- és a jón-tengeri stra-
tégiák kidolgozása egyértelműen szemlélteti, hogy bővültek 
a regionális politika célterületei. A közös regionális problé-
mák megoldása érdekében a regionális politika a tagálla-
mokra és harmadik országokra egyaránt kiterjed” – közölte 
Corina Creţu. 

„Vajon hogyan lehet értékelni az említett programok sike-
rességét? Milyen más régiók profitálhatnak ebből a szem-
léletből?” – tette fel a kérdést.

A makroregionális és tengeri medencékre vonatkozó stra-
tégiák érdekes új szemléletet képviselnek. Mindez lehe-
tőséget teremt a tagállamoknak és régióknak arra, hogy 

erőforrásaikat közösen felhasználva, új területi formációkat 
alkotva együtt oldják meg a közös problémákat. 

„A balti-tengeri és dunai stratégia korai eredményei szerint 
a résztvevőkben egyre jobban tudatosulnak az említett 
szemlélet előnyei, amelyet egyre inkább magukénak érez-
nek, illetve egyre elkötelezettebbek a közös munka iránt – 
nyilatkozta. – Ez különösen a környezetvédelmi problémák 
esetében igaz: a tengerek és a folyók nem ismernek közigaz-
gatási határokat.” 

„Az adriai- és jón-tengeri stratégiát éppen hogy elindítottuk, 
a jövőben pedig az Alpok régióra vonatkozó stratégia beve-
zetésére is sort kerítünk. Fontos, hogy szigorúan kövessük  
a megvalósításukat, és levonjuk a megfelelő következteté-
seket a tapasztalatok alapján, mielőtt tovább haladnánk  
a megkezdett úton.” 

Az energiaunió és a digitális egységes piac 

Corina Creţu hangsúlyozta, hogy a kohéziós politika az euró-
pai energiaunió és a digitális egységes piac elképzelésének 
megvalósítása szempontjából is fontos. 

„Nem utolsósorban azért, mert a kohéziós politika közel 40 
milliárd eurót fog fordítani uniós támogatások formájában 
az energiaunióra, és 14 milliárd eurót az egységes piac 
megvalósítására.” 

„A pénzügyi hozzájáruláson kívül többféle más módon is 
hozzá tudunk járulni az energiaunióhoz. Például decentrali-
zált rendszert tudunk biztosítani a megújuló energiaforrások 
helyi szintű energiatermelése terén és azáltal, hogy támo-
gatjuk az intelligens rendszerek használatát és az energia-
hatékonyságot az épületekben, ami a helyi munkahelyekre 
is nagy hatással lehet.”

„A digitális egységes piac kapcsán a szélessávú rendszerek 
bevezetésének felgyorsítása mellett legfőképp az új szol-
gáltatások és alkalmazások iránti keresletet kell támogatni, 
különösen a digitális vállalkozásokat, amelyekben a tehet-
séges fiatalok megcsillogtathatják tehetségüket.”

Jövőbe tekintés

„A modernizált kohéziós politika célja, hogy – különösen  
a regionális gazdasági növekedés és munkahelyteremtés 
révén – javítsa az európai polgárok életszínvonalát” – hang-
súlyozta Corina Creţu. 

„Izgalmas feladat előtt állunk. Most arra kell koncentrálnunk, 
hogy az operatív programokkal kapcsolatos tárgyalásokat 
gyorsan és hatékonyan bonyolítsuk le. A kohéziós politika 
így segíthet kilábalni a gazdasági válságból és munkahelye-
ket teremteni, amelyekre igen nagy szükség van.”

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu_en

„ Az intézményi kapacitás, a jó  
kormányzás, a köz- és magánszféra 
közötti szilárd partnerségek az én 
értékrendem szerint sokkal fonto-
sabbak a pénznél Nélkülözhetet-
lenek a sikeres kohéziós politika 
kialakítása és megvalósítása 
szempontjából.”▶  CORINA CREŢU – A REGIONÁLIS  

POLITIKÁÉRT FELELŐS UNIÓS BIZTOS

▶ Látogatás a bukaresti új Horia Hulubei Nemzeti Fizika és Nukleáris Intézetben 
Eugen Tedorovicivel, az uniós alapokért felelős romániai miniszterrel (fent, 
jobbról a harmadik) és az új varsói metróvonalnál Hanna Gronkiewicz-csel, 
Varsó polgármesterével (lent, balról a második).
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▶ AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS  
ÉS AZ ENERGIABIZTONSÁG 
KEZELÉSE 

 HOGYAN SEGÍTENEK A KOHÉZIÓS  
POLITIKAI BERUHÁZÁSOK  
A KIHÍVÁSOK LEKÜZDÉSÉBEN

A megreformált kohéziós politika egyik legjelentősebb ered-
ménye az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági 
modellre való áttérést ösztönző kötelező beruházási célok 
bevezetése, különös tekintettel az energiahatékonyságra és 
a megújuló energiaforrásokra.

Ennek eredményeképpen az energiahatékonyság és a meg-
újuló energiaforrások javítása hangsúlyos szerepet játszik 
az európai strukturális és befektetési alapokra vonatkozó 
tagállami kiadási tervekről szóló, a tagállamokkal aláírt part-
nerségi megállapodásokban.

Az aktuális adatok szerint mintegy 38 milliárd eurót fognak 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós 
Alapból az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságot 
ösztönző beruházásokra elkülöníteni. Ez a 2007–2013 
közötti időszakkal összehasonlítva (lásd az ábrát a 10. olda-
lon) több mint kétszer akkora mértékű finanszírozást jelent 
ezen a területen. 

Az Unió egészét tekintve a finanszírozás mértéke jóval  
(a szükségesnél majdnem 50 %-kal nagyobb mértéket 
elérve) meghaladja az új szabályozási keret által előírt támo-
gatási minimumot, ami kifejezi, hogy a tagállamok milyen 
nagy jelentőséget tulajdonítanak az ezen a területen történő 
beruházásoknak.

▶KIEMELT TÉMA 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasági modell ösztönzése

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági modell 
támogatásába tartozik az állami infrastruktúrában, a lak-
hatás és a vállalkozások, a megújuló energia előállítása és 
hasznosítása, az intelligens elosztóhálózatok, valamint  
a fenntartható városi mobilitás terén végrehajtott energia-
hatékonysági beruházások megvalósítása, valamint az eze-
ket a területeket érintő kutatás és innováció támogatása.

Az ESB-alapok jelentős mértékű finanszírozási összegeket 
tesznek elérhetővé a helyi és regionális hatóságok, illetve 
egyéb szervek számára, ami adott esetben fenntartható ener-
giagazdálkodási intézkedések végrehajtására fordítható.

Mindez más forrásokkal, például magánfinanszírozásból 
származó forrásokkal is kombinálható, hogy megerősítse  
a jelentős beruházási projekteket. Az ESB-alapokból szár-
mazó finanszírozás sok esetben a beruházást elősegítő 
finanszírozási csomag központi eleme.

A kohéziós politika és az éghajlatváltozás

Az Unió stratégiai prioritásnak tekinti éghajlatváltozás hatá-
sainak megelőzését vagy mérséklését, és ösztönzi alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és biztonságos energiaellátású gaz-
daságra való áttérést.

Európa napjainkban rengeteg kihívással szembesül az energiagazdál-
kodás terén, az éghajlatváltozás régóta fennálló problémájához most 
már az energiabiztonsággal kapcsolatos komoly gondok is párosulnak. 
Mindezek megerősítik, hogy változásra van szükség a fogyasztási szo-
kásaink terén, emellett energiatakarékosan kell élnünk, és javítanunk 
kell az erőforrás-hatékonyságunkat. Ezekre a problémákra jelent meg-
oldást az Unió kohéziós politikája, amely biztosítja a lényegi változás-
hoz szükséges finanszírozási és stratégiai ösztönző eszközöket.
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▶  ALSÓ-NORMANDIA/FRANCIAORSZÁG 
Árapály-energia

Az óceáni energia egyike az alsó-norman-
diai régióra vonatkozó intelligens specia-
lizációs stratégia prioritásainak. A West 
Normandy Marine Energy nevű szervezet, 
amelyet 2012-ben hoztak létre, hogy ösz-
tönözze és megszervezze az óceáni energi-
ával kapcsolatos fejlesztési munkálatokat 
a térségben, már eddig is hozzájárult az 
árapály-energiát hasznosító új technológiák 
kifejlesztéséhez. Az Alstom és más vállala-
tok prototípusainak tesztelése már elkezdő-
dött, ezenkívül ipari farmok létrehozására 
fog sor kerülni. 2030-ra az árapály-energia 
hasznosítására szolgáló iparág fejlődésé-
nek következtében várhatóan mintegy 
3 700 munkahely lesz a régióban.

▶ ALSÓ-AUSZTRIA/AUSZTRIA 
Környezetbarát épületklaszter

Az alsó-ausztriai Green Building Cluster (kör-
nyezetbarát épületklaszterek) hálózat az 
energiahatékony és fenntartható épületekkel, 
épületfelújítással, energiagazdálkodással és 
energiaipari technológiákkal aktívan foglalkozó, 
leginnovatívabb helyi vállalatokat tömöríti.  
A hálózat kivitelező és épülettervező szakem-
bereket hoz össze kutatókkal, hogy megoldják 
a fenti területeket érintő kihívásokat. A hálózat 
1 millió eurós uniós támogatásban részesült.

Az Unió úgy döntött, hogy a 2014–2020 közötti időszakra 
előirányzott 960 milliárd eurós költségvetésének legalább 
20 %-át éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedésekre kell 
fordítani. Mindez mintegy háromszoros növekedést jelent  
a 2007 és 2013 közötti időszak 6–8 %-os arányához képest.

Európa mindent megtesz azért, hogy jelentős mértékben 
csökkentse üvegházhatásúgáz-kibocsátását, és kiemelt 
szerepet vállal abban, hogy a világ más országait is erre 
ösztönözze.

Az Unió 2020-ra előírt éghajlat-változási és energetikai cél-
jainak teljesítéséhez, azaz az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
20 %-os csökkentéséhez, a megújuló energiaforrások 20 %-  
 ra történő növeléséhez és az energiahatékonyság 20 %-kal 
történő javításához nagymértékben fel kell gyorsítani a beru-
házások mértékét a 2020-ig tartó időszakban.

Az Unió vezetői által 2014 októberében megállapított, 2030-
ra előírt éghajlat-változási és energetikai politikai keret célja, 
hogy tovább segítse az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttérést az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
40 %-os csökkentése, a megújuló energiaforrások 27 %-ra 
történő növelése és az energiahatékonyság 30 %-kal tör-
ténő javítása révén. 

Szintén célja, hogy olyan, versenyképes és biztonságos ener-
getikai rendszert teremtsen, amely minden fogyasztó számára 
kedvező árú energiát biztosít, növeli az Unió energiaellátásának 

biztonságát, csökkeni az energiaimporttól való függést, és 
újabb növekedési és a munkahely-teremtési lehetőségeket 
hoz létre. 

Az ukrajnai politikai válságra válaszul, valamint az Unió pol-
gárai és vállalkozásai számára a folytonos és bőséges ener-
giaellátás fontosságára való tekintettel a Bizottság 2014 
májusában – a tagállamok energiafüggőségéről szóló átfogó 
tanulmány figyelembevételével – energiabiztonsági straté-
giára tett javaslatot.

A kohéziós politikai támogatások nemcsak abban fognak 
nagyon fontos szerepet játszani, hogy segítsenek a tagálla-
moknak az Európa 2020 céljainak, köztük az éghajlatvál-
tozással és az energiagazdálkodással kapcsolatos kiemelt 
célkitűzéseknek a teljesítésében, hanem hogy hozzájáruljanak 
az energiaellátás biztonságához – a Bizottság európai ener-
giabiztonsági stratégiáról szóló közleményének megfelelően.

Környezetbarát növekedés

Az energiafelhasználás visszaszorításához és a megújuló 
energiaforrások használatának növeléséhez szükséges jelen-
tős támogatások nyomán nagy lehetőségek nyílnak új vál-
lalkozások és üzleti lehetőségek létrehozására, ez pedig 
ösztönzi a gazdasági növekedést és munkahelyeket teremt. 
Mindezeknek köszönhetően Európa már most is több terü-
leten versenyelőnyt élvez.

 9



A környezeti technológiák, a környezetbarát termékek és 
szolgáltatások, valamint a fenntartható formatervezési ötle-
tek iránti globális igény várhatóan egyre nagyobb lesz  
a következő években. A jelenleg 1,15 billió euróra becsült 
nemzetközi piac majdnem meg is duplázódhat, az átlagos 
becslés szerint 2020-ra évente körülbelül 2 billió eurót fog 
kitenni az értéke(1). 

A tagállamok és régiók az egyre bővülő piacra lépve tudnak 
profitálni az említett lehetőségekből. Mindezt úgy tudják 
megvalósítani, ha több forrást fordítanak a kutatás és inno-
váció növelésére, valamint a vállalkozási kapacitás javítá-
sára többek között a fenntartható energiagazdálkodás, az 
ökoszisztéma-szolgáltatások és az ökoinnováció terén.

Az innováción alapuló, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 
erőforrás-hatékony gazdaságra történő áttérés sikerességét 
a helyi és regionális szintű döntések fogják nagymértékben 
meghatározni. A regionális politika létfontosságú lesz az 
Unió régióiban és városaiban rejlő potenciál mobilizálásá-
ban – különösen az intelligens specializáció (RIS3) kutatási 
és innovációs stratégiái révén –, hogy a növekedés ne járjon 
együtt az erőforrások túlzott mértékű felhasználásával.

Az intelligens energiagazdálkodási 
infrastruktúra támogatása

Az uniós szintű energiagazdálkodási infrastruktúrát érintő 
beruházások fő eszköze az európai összekapcsolódási eszköz, 
amelyből a 2014–2020 közötti időszakban 5,85 milliárd eurót 
fognak a transzeurópai energiaipari infrastruktúra fejlesz-
tésére fordítani. A kohéziós politika emellett az intelligens 
energiaelosztó, -tároló és -szállítási rendszerek infrastruktu-
rális beruházásait is támogatja, különösen a kevésbé fejlett 
régiókban.

Ezek villamos- és gázenergetikai rendszerekkel kapcsolatos 
beruházások is lehetnek, feltéve, hogy hozzájárulnak az 
intelligens rendszerek fejlesztéséhez, és kiegészítik az ala-
csony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállást 
támogató beruházásokat. 

Az előzetes becslések arra engednek következtetni, hogy az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból mintegy 2 milliárd 
eurót ilyen beruházásokra fognak fordítani, ami az ellátás-
biztonság szempontjából jelentős hozzájárulás.

Magánberuházások ösztönzése az uniós 
finanszírozás révén

Az uniós kohéziós politikai finanszírozás nemzeti szintű 
állami és magánfinanszírozással fog kiegészülni. A tagálla-
mok politikai elkötelezettségüket fejezték ki azáltal, hogy  

(1)  „Az intelligens és fenntartható növekedés intelligens specializáció révén történő 
összekapcsolása – Gyakorlati útmutató az ERFA-t kezelő irányító hatóságoknak”:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/ 
green_growth/greengrowth.pdf

ALACSONY SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSÚ   
GAZDASÁGI BERUHÁZÁSOK 
AZ ERFA-BÓL ÉS A KOHÉZIÓS ALAPBÓL A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSOKBAN  
AZ ALACSONY SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSÚ GAZDASÁGOT ÖSZTÖNZŐ 2014  
ÉS 2020 KÖZÖTTI BERUHÁZÁSOKRA ELŐIRÁNYZOTT ÖSSZEGEK A 2007 ÉS 2013  
KÖZÖTTI HASONLÓ BECSÜLT ELŐIRÁNYZATOKKAL ÖSSZEHASONLÍTVA.
▶MILLIÁRD EUR
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▶KIEMELT TÉMA 
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a 2014 és 2020 közötti időszakban fontosabb szerepet szán-
nak a pénzügyi eszközöknek, például kölcsönöknek, garan-
ciaeszközöknek, illetve kockázati tőkének. 

A kohéziós politika számára rendelkezésre álló pénzügyi esz-
közök használata folyamatosan növekszik, a 2007 és 2013 
közötti időszakban tízszeresére nőtt a 2000 és 2006 közötti 
időszakhoz képest. A programokról folytatott folyamatos 
egyeztetések során a tagállamoknak fontolóra kell venniük 
a pénzügyi eszközöket a potenciálisan hatékonyabb és fenn-
tartható, energiával kapcsolatos beruházásokat ösztönző 
támogatási formáként a regionális, nemzeti és/vagy uniós 
pénzügyi eszközök használata során. A pénzügyi eszközök 
használata különösen jól alkalmazható és hasznos ebben 
az ágazatban.

Az alapokból származó finanszírozással például kiegészít-
hető az energiahatékonysági minimumkövetelményeknek 
nem megfelelő épületek komplett felújítása, az innovatív 
technológiák fejlesztésének támogatása vagy a válság miatt 
több régióban súlyosbodó társadalmi kérdések, például az 
energiaszegénység kezelésére fordított támogatás.

Az olyan projektekben, mint amilyen például az euró-
pai lakásügyi program (European Federation of Public, 
Cooperative & Social Housing [Nyilvános, Együttműködésen 
Alapuló és Szociális Lakhatással Foglalkozó Európai 
Szövetség]) a lakásügyi szövetségek az energiatakarékos-
sági felújítási munkák magánfinanszírozásának kiegészíté-
seképpen az ERFA-ból származó finanszírozást használják 
fel – ahogy azt az Egyesült Királyság ún. Retrofit South East 
programja mutatja(2).

Az ERFA együttműködésével létrehozott JESSICA holding-
alap támogatott hitelek és alapok kombinálása révén nyújt 
finanszírozást a lakóházak energiahatékonysági felújításá-
hoz Litvániában.

Észtországban létrehozták a KredEx (észt hitel- és garan-
ciaalap) nevű pénzügyi eszközt a különböző finanszírozási 
források, így az ERFA, az Európa Tanács Fejlesztési Bankja, 
valamint a KredEx saját alapjai kombinálásával. A KredEx 
válogatott pénzügyi közvetítőkkel együttműködve alacsony 
kamatozású hiteleket nyújt.

Az épületek energiahatékonysága

Az európai épületek energiafogyasztása jelentős kérdés.  
A végső energiafogyasztás mintegy 40 %-a, csakúgy, mint 
a teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátás 36 %-a lakáscélú 
épületeknek, irodáknak, boltoknak és az állami és magán-
szektor egyéb épületeinek tulajdonítható. Ebből az követ-
kezik, hogy nagymértékben és fenntarthatóan kell növelni 
az épületekre fordítható közösségi és magánberuházás 
mértékét az Unióban, hogy az teljesíteni tudja az éghajlat-
változással és energiagazdálkodással kapcsolatos céljait.

A 2014–2020 közötti időszakban a kohéziós politikai finan-
szírozás óriási szerepet fog játszani az épületek felújításá-
ban, az energiahatékonyság kérdését és a megújuló energia 
használatát is ideértve. Az ilyen módon támogatott beruhá-
zások a regionális fejlesztés, a versenyképesség, a növeke-
dés és munkahelyteremtés terén is jelentős előnyökkel 
járnak, és enyhítik az energiaszegénységet.

Városi dimenzió

A 2007–2013 közötti időszakban a kohéziós politika városi 
dimenziója előtérbe került. Az Unió teljes lakosságának mint-
egy 72 %-a városokban és peremvárosokban él, 2050-re 
pedig több mint 80 %-ra növekszik majd ez az arány.  
A városok a gazdaság növekedésével, munkahelyteremtés-
sel, szennyezéssel és szűkös erőforrásokkal jellemezhető 
területek. 

Minden városi terület a kohéziós politikai finanszírozás lehet-
séges kedvezményezettje, és várhatóan a 2014–2020 
közötti időszakra előirányzott kohéziós politikai költségvetés 
több mint a felét felhasználhatja majd. Ezenkívül mintegy 
370 millió eurót fognak elkülöníteni a fenntartható város-
fejlesztés kihívásainak kezelésére kidolgozott innovatív meg-
oldások tesztelésére és végrehajtására.

Stratégiai tervezés és  
hatékony megvalósítás 

A megreformált kohéziós politikával összefüggő energiagaz-
dálkodási beruházások a korábbiaknál sokkal inkább össze 
lesznek hangolva lesznek a nemzeti stratégiákkal. Valójában 
a támogatásnak feltétele, hogy a beruházások a nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési tervekkel és a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervekkel 
összhangban legyenek megtervezve. 

Az ilyen jellegű stratégiai tervezés azt jelenti, hogy a külön-
féle energiagazdálkodási beruházásokra előirányzott támo-
gatás mértéke tagállamonként el fog térni, az elérhető 
finanszírozás teljes mértéke, valamint a nemzeti igények és 
prioritások közötti különbségeket tükrözve.

Miután az összes kohéziós politikai program véglegesítve 
lesz, lényeges szerep fog jutni a színvonalas projektek kidol-
gozásának és megvalósításának az energiagazdálkodás 
terén. Mindehhez a helyi, regionális és nemzeti energiagaz-
dálkodási hatóságok és érdekelt felek folyamatos bevoná-
sára lesz szükség. Az Unió makroregionális (a balti-tengeri, 
dunai, valamint adriai- és jón-tengeri) stratégiái, valamint 
az európai területi együttműködési programok – az energia-
gazdálkodási kérdések, köztük az energiabiztonság és -haté-
konyság fő prioritásként való további támogatása révén 
– szintén fontos szerepet játszhatnak e tekintetben.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/ 
activity/energy/index_hu.cfm 

(2)  „Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által 2007 és 2013 között támogatott 
lakhatási célú beruházások, a lakhatás a fenntartható városregeneráción belül”:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/
housing/2013_housing_study.pdf
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A 2014–2020 közötti programozási időszak megvalósí-
tásával és az új beruházási tervek véglegesítésével egy 
időben a kohéziós politika regionális partnerei elözönlöt-
ték a 2014. évi OPEN DAYS rendezvénysorozatot, ahol 
több mint 100 olyan műhelytalálkozón és eseményen 
vehettek részt, amelyeken az új beruházási szabályok 
végrehajtásával kapcsolatos különféle szempontok 
kerültek terítékre.

A régiók és a városok 12. európai hete – OPEN DAYS,  
a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság és a Régiók 
Bizottsága által közösen megszervezett éves fórum több 
mint 5000 résztvevőt vonzott Brüsszelbe október 6. és  
9. között.

Mintegy 200 regionális partner és város képviselői gyűltek 
össze Brüsszelben „A közös növekedés útján – A polgárok 
javát szolgáló intelligens beruházások” témában megren-
dezett négynapos eseményen, amelyen számos egyetemi 
oktató, társaság és egyéb érdekelt szerv is megjelent. A ren-
dezvény a sajtó munkatársai körében is népszerű volt (több 
mint 250 újságíró volt jelen).

A rendezvénysorozaton mintegy 700 előadó vett részt, közü-
lük 110 megválasztott politikus. Több mint 100 műhelyta-
lálkozó megszervezésére került sor a rekord számú, azaz 47 
kísérőfoglalkozás és a kapcsolatépítést szolgáló ülések mel-
lett. Mindazok, akik nem tudtak személyesen részt venni  
a rendezvényen, élő internetes közvetítéssel követhették 
nyomon az események jelentős részét. 

Helyi rendezvények Európa-szerte

Az OPEN DAYS rendezvénysorozatot ezenkívül körülbelül 300 
helyi esemény kísérte az „Európa az én régiómban/város-
omban” mottó jegyében. 

Az Unió kohéziós politikájához, az Európa 2020 stratégiához 
és a határon átnyúló együttműködéshez kapcsolódó esemé-
nyek szeptemberben kezdődtek, egészen november végéig 
tartottak, és mintegy 30 000–40 000 látogatót vonzottak. 
 

▶ REGIONÁLIS PARTNEREK  
A 2014. ÉVI OPEN DAYS 
RENDEZVÉNYSOROZATON

Kritikus pillanat a kohéziós politikában

Idén az OPEN DAYS megrendezésére a 2014–2020 közötti 
uniós költségvetés-végrehajtás új programozási időszakának 
kezdetén és röviddel azelőtt került sor, hogy az új Bizottság 
hivatalba lépett volna, amelyben a romániai Corina Creţu 
látja el a regionális politikáért felelős biztos szerepét.

A konferencia mottója, „A közös növekedés útján – A polgá-
rok javát szolgáló intelligens beruházások” azt hivatott hang-
súlyozni, hogy fontos az európai strukturális és befektetési 
alapok helyi és regionális hatóságok és kedvezményezettek 
általi hatékony megvalósítása. A strukturált partnerségek 
és a célzott beruházás jelenleg szükséges előfeltételei 
annak, hogy az új, eredmény- és teljesítményorientált uniós 
kohéziós politika a lehető legeredményesebb legyen. 

„Az OPEN DAYS tökéletesen szemlélteti, hogy milyen fontos 
a megosztott irányítás az európai strukturális és befektetési 
alapokkal összefüggésben” – mondta Johannes Hahn,  
a regionális politikáért felelős korábbi biztos.

„Ez a szemlélet nemcsak az Európai Bizottság és a tagálla-
mok között kovácsolt szilárd kapcsolatokat, hanem ami még 
fontosabb, a nemzeti, regionális és helyi hatóságok és az 
érdekelt felek között is. Ez az inkluzív szemlélet és partner-
ségi elv áll a kohéziós politika sikere mögött.”

„A megosztott irányítás elve és a partnerségi szemlélet nyo-
mán a kohéziós politika képes gyakorlati megoldásokat 
kínálni, mobilizálni az erőforrásokat, valamint elérni, hogy 
az érintettek felelősséget vállaljanak a megvalósítása iránt. 
Pontosan ezen okok miatt képes hozzájárulni a közös euró-
pai céljaink megvalósításához. A megreformált kohéziós poli-
tika olyan eszköz, amely bármilyen, 2020-ig és azután is 
előttünk álló kihívással képes megbirkózni.” 

A Régiók Bizottságának elnöke, Michel Lebrun a következő-
ket emelte ki: „Itt az ideje az értékteremtésnek, és az OPEN 
DAYS pontosan erről fog szólni: hozzáadott értéket terem-
tünk az uniós támogatás révén a régióinkban és a város-
ainkban. […]»A közös növekedés útján – A polgárok javát 
szolgáló intelligens beruházások« – ne feledjük, ez az, ami 
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AZ OPEN DAYS   
DIÓHÉJBAN 

 

számít mindazoknak, akik felelősek azért, hogy a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó programok többsége most 
elinduljon.”

Az OPEN DAYS műhelytalálkozóinak és szemináriumainak 
kínálata valóban felbecsülhetetlen értékű platformot kínált 
a megreformált politikát érintő új munkamódszerekkel kap-
csolatos egyeztetésekhez és információmegosztáshoz. 
Miközben mintegy 500, ESB-alapok által finanszírozott uniós 
programot készítenek elő, a közigazgatásnak minden szint-
jén még szorosabban együtt kell működnie ahhoz, hogy  
a közös irányítás hatékony legyen.

Kiváló előadások

A konferencia nyitóbeszéd-sorozattal indult, amelyekben 
kiemelték a Bizottság 6. kohéziós jelentésében a regio-
nális és városfejlesztés kapcsán megállapított legújabb 
eredményeket.

Az OECD főtitkára, José Angel Gurría ismertette az OECD 
legfrissebb kutatási eredményeit a rendezvényen közzétett 
Regional Outlook 2014 (2014. évi regionális kilátások) és  
a Regional Well-being (A regionális jólét) című két jelentés-
ben. A jelentések értékes információforrásként szolgálnak  
a válságnak a régiókra gyakorolt hatásáról, a szubnacionális 
finanszírozás állapotáról és a kormányzati reformokról.

Szintén bemutatták a rendezvényen Luc van den Brande 
jelentését, amelyet Johannes Hahn biztosnak készített a több-
szintű kormányzás és a partnerség elvének alkalmazásáról 
a 2014 és 2020 közötti, ESB-alapokkal kapcsolatos progra-
mozási időszakra vonatkozóan (lásd a cikkben a 27. oldalon). 
Sor került továbbá az Eurostat regionális évkönyve 2014. évi 
kiadásának bemutatására is.

A nyitóelőadásokat a Régiók Bizottsága „Területi kohéziós poli-
tika” szakbizottságának és az Európai Parlament Regionális 
Fejlesztési Bizottságának közös találkozója követte, amely-
nek fő témája az volt, hogy a városokat és régiókat hogyan 
lehet a növekedés és konvergencia útjára terelni, azaz 
hogyan lehet a legmegfelelőbben felhasználni a kohéziós 
politika új eszközeit.

A bizottságok tagjai – az európai helyi és regionális hatósá-
gok képviselőinek jelenlétében – a 2014 és 2020 közötti 
időszakra előirányzott kohéziós politikai csomagban meg-
határozott támogatás felhasználásának mértékét elemez-
ték. A találkozó ezenkívül az új eszközökkel is foglalkozott, 

▶  5 673  
résztvevő

▶ 192  
regionális partner  
és város

▼
UNIÓS KÜLDÖTTEK VS. NEM  
 TAGÁLLAMOK KÜLDÖTTEI

▶ÁZSIA

▶AFRIKA

▶DÉL-AMERIKA

▶ÉSZAK-AMERIKA

▶ÓCEÁNIA

▶ 26  
regionális partnerség

▶ 107  
műhelytalálkozó 

▶ 700+ 
előadó

▶ 47  
kísérőfoglalkozás 
és kapcsolatépítést 
szolgáló ülés

▶    28  
helyszín

4 922
UNIÓS RÉSZTVEVŐ

751
MÁS ORSZÁGBELI 

RÉSZTVEVŐ

▼
A MÁS ORSZÁGOK KÜLDÖTTSÉGEI  

HONNAN ÉRKEZTEK?

18 743km
A LEGMESSZEBBRŐL ÉRKEZŐ KÜLDÖTTSÉG 

(Új-Zéland ▶ Belgium)
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így például az integrált területi beruházás és a közösség 
által irányított helyi fejlesztés regionális megvalósulásával, 
valamint azzal, hogy a városok és régiók hogyan profitál-
hatnak legjobban a rendelkezésre álló eszközökből. 

A megbeszélés során elsősorban arra keresték a választ, 
hogy miképpen biztosítható a helyi és regionális hatóságok 
számára az új európai strukturális és befektetési alapok 
végrehajtásához szükséges kapacitás, illetve hogy a ked-
vezményezettek hogyan támogathatók ezen a területen.

Pozitív visszajelzések

A részvétel mértéke megerősítette, hogy az OPEN DAYS  
a legmegfelelőbb hely azok számára, akik részesei a regio-
nális politikának.

A rendezvényt követő felmérésben adott visszajelzések-
ben a résztvevők nagyra értékelték azt, hogy sokkal átfo-
góbb ismereteket szerezhettek annál, mint ami az Európai 
Bizottság weboldalain elérhető. 

A világ minden tájáról érkező résztvevők megbizonyosod-
hattak arról az OPEN DAYS rendezvénysorozaton, hogy 
milyen előnnyel jár ehhez az aktív regionális politikai közös-
séghez tartozni.

Immár második alkalommal hívták meg egyetemi 
oktatók egy csoportját az OPEN DAYS rendezvényso-
rozat mesterkurzusára, hogy megvitassák ötleteiket 
és újakat dolgozzanak ki a kohéziós politika jövőjére 
vonatkozóan. Gondolatébresztő következtetéseik hoz-
zájárulnak a területen jellemző kutatási irányvonallal 
kapcsolatos vitához.

A mesterkurzus a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság, 
a Régiók Bizottsága és a Regional Studies Association nevű 
szervezet közös kezdeményezése, és nyitva áll a regionális 
és várospolitika területével foglalkozó PhD-hallgatók, illetve 
pályakezdő kutatók előtt. A programban szereplő előadáso-
kat és modulokat a regionális és várospolitika területén jár-
tas neves egyetemi oktatók, valamint az Európai Unió 
intézményeinek szakemberei tartják. 

▶ A mesterkurzuson PhD-hallgatók, 
illetve pályakezdő kutatók vettek részt, 
hogy megvitassák a kohéziós politika 
jövőjét, és meghatározzák a további 
kutatás területeit.

MESTERKURZUS, 
AMELY ÖTLETE-
KET AD A JÖVŐ 
KUTATÁSAIHOZ
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Idén 15 tagállam és három más ország egyetemeinek 
29 hallgatóját választották ki arra, hogy részt vegyen  
a mesterkurzuson.

A mesterkurzus programja a következő három téma köré 
szerveződött:

 ▶  Az Unió kohéziós politikájának reformja és annak hatása 
a regionális és városfejlesztésre az EU-ban.
 ▶  A helyi szintű adminisztratív kapacitás és partnerség 
bővítése.
 ▶Az Európai Területi Együttműködés kihívásai.

Az Unió kohéziós politikájának jövőbeli teljesítményéről 
kerekasztal-beszélgetésen esett szó. 

Reformok, irányítás és vezetés

A Bizottság tisztviselői, a Régiók Bizottsága és egyetemi 
oktatók által moderált beszélgetések során a résztvevőket 
olyan csoportokra osztották, amelyek a mesterkurzus egy-
egy témáját vitatták meg. 

Az Unió kohéziós politikájára vonatkozó reformok, irányítás 
és vezetés témájával foglalkozó csoport rávilágított, hogy 
interdiszciplinárisabb szemléletre van szükség az irányítás 
és a helyi fejlesztés területén. Megvitatták a jobb partner-
ség és a többszintű kormányzás iránti igényt, ami jobban 
képviselheti a helyi célokat. 

A csoport öt pontban ismertette a jövő kutatási irányvonalát: 
 ▶   Meg kell erősíteni a kohéziós politika legitimitását  
a szubnacionális érdekelt felek hatékony bevonásával.  
A kutatásnak a hatékony, alulról felfelé irányuló részvétel 
természetére kell koncentrálnia. 
 ▶   Olyan új koncepciókat kell kidolgozni, amelyek figyelembe 
veszik az európai régiók közötti egyenlőtlenségeket.  
A kutatásnak túl kell mutatnia a statikus rendszereken, és 
a politikaalakítás és a végrehajtás folyamatának dinami-
kájára kell koncentrálnia. 
 ▶  Elemezni kell a problematikus régiók esetében tapasztal-
ható makrogazdasági feltételrendszer rövid és hosszú távú 
hatásait. A kutatásnak törekednie kell a regionális szintű 
kontraproduktív következmények feltárására. 
 ▶  Újra kell pozicionálni a politika vezérelvét a gazdasági 
növekedésről a regionális fejlesztésre. A rövid távú mun-
kahely-teremtési kezdeményezések helyett a kutatásnak 
a szociális szolgáltatások nyújtására, az infrastruktúra 
és a közigazgatás modernizálására stb. kell koncentrálnia  
a gazdasági pangás ellensúlyozására. 
 ▶  Meg kell vizsgálni az integrált finanszírozás teljesítményét, 
és értékelni kell, hogy a tematikus koncentráció jobban 
teljesít-e a korábbi sokféle kezdeményezésnél.

Kapacitásbővítés

A második csoport az adminisztratív kapacitásbővítés kér-
dését és a jó kormányzás fontosságát vitatta meg. A vitá-
ban részt vevő kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy 
az adminisztratív kapacitás bármilyen európai és nemzeti 

politika sikeres végrehajtásának alapfeltételévé vált, ugyan-
akkor megállapították, hogy a kutatás segíthet jobban meg-
érteni az adminisztratív kapacitás különféle alkotóelemeit. 

A csoport javaslata szerint a jó kormányzás fogalma további 
átgondolásra és tisztázásra szorul. Tagjai hangsúlyozták  
a fejlesztési politikák hatását mérő mutatók és módszerek 
hiányát. 

A résztvevők azt javasolták, hogy nagyobb figyelmet kell 
fordítani a közigazgatásba való politikai beavatkozás csök-
kentésére. Egyúttal további kutatásokra is javaslatokat tet-
tek a politikai vezetés és a civil társadalom szerepét illetően, 
hogy megfelelő, versenyképes és rugalmas közigazgatási 
egységek jöjjenek létre.

Területi együttműködés

A harmadik csoport a területi együttműködés kérdéseit 
vitatta meg. A beszélgetés fő témája a határon átnyúló 
együttműködés folyamata volt, mivel az az Unió területi 
együttműködési finanszírozásának több mint 70 %-át fel-
veszi, és vélhetően a témában folytatott egyetemi kutatás 
több mint 90 %-a rá irányul.

A csoport többek között a következő területi együttműködési 
kérdéseket határozta meg a jövőbeli kutatás témájaként: 

 ▶Határon átnyúló irányítás. 
 ▶Kapacitásbővítés a területi együttműködési programok 
terén. 
 ▶  A területi együttműködés sikerének/kudarcának mérési 
módszere.
 ▶  A határokon jellemző különféle realitások tipológiájának 
meghatározása a programvariációkra vonatkozó javasla-
tok érdekében. 
 ▶Az adatgyűjtést szolgáló koherens módszer meghatározása.

A csoport végül pedig azt javasolta, hogy a jövőbeli kuta-
tás ne csak gyakorlati kérdésekre korlátozódjon, hanem 
vegye figyelembe a tudományos szempontokat is, és ennél-
fogva törekedjen az elmélettel való kapcsolódási pontok 
megerősítésére.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
www.opendays.eu
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▶ TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A MEGREFORMÁLT  
KOHÉZIÓS POLITIKA  
ÉGISZE ALATT  

 MILYEN LEHETŐSÉGEKET TARTOGAT A 2014 ÉS 2020 KÖZÖTTI 
IDŐSZAK AZ INTERREG SZÁMÁRA?

A kezdetek kezdetén, 1990-
ben közösségi kezdeménye-

zésként kialakított, 1 milliárd eurós költségvetésű, 
kizárólag a határon átnyúló együttműködést érintő 
Interreg 2000-ben vált az európai kohéziós politika 
hivatalos célkitűzésévé. Az évek során a határokon 
átívelő partnerségek közötti együttműködés kifor-
rott támogatási eszközévé lépett elő: olyan, az Unió 
belső és külső határainál, transznacionális területe-
ken és a 28 tagállamban elhelyezkedő régiók közötti 
partnerségek eszközévé, amelyeknek szándéka, hogy 
az intelligens és fenntartható növekedés elősegítése 
érdekében tanuljanak egymástól.

Jelenleg az Interreg ötödik programozási időszakába lépünk, 
2015-ben pedig fennállása 25. évfordulóját ünnepeljük.  
Az Interreg mintegy 10 milliárd eurónyi támogatást fordít  
a több mint 100 együttműködési program megvalósulása 
nyomán a régiók és a területi, szociális és gazdasági part-
nerek közötti együttműködésre. A kezdeményezés számos 
változást hozott: segített begyógyítani a régi sebeket, meg-
változtatta a gondolkodásmódot, támogatta a határok és 
kultúrák között kapcsolat létrejöttét, hangsúlyozta annak 
fontosságát, hogy a közös vagyont együttes erővel kell meg-
óvni, és sok régióban valódi értelmet adott az együvé tar-
tozásnak és a szolidaritásnak.

Az Interreg programjai ugyanakkor azt is hivatottak  
szolgálni, hogy hozzájáruljanak a 2014–2020 közöttiúj 
időszak kohéziós politikájának megreformálásához.  
A stratégiaibb jellegű szemlélet, jobb és világosabb eredmé-
nyek és a nagyobb hatás érdekében nagyobb összpontosí-
tás elérése mind-mind új kihívásokat jelent az érintetteknek, 
azaz a program- és projektpartnereknek egyaránt. 

▶ INTERREG I
1990–1993

▶ INTERREG II
1994–1999

▶ INTERREG III
2000–2006

▶ INTERREG IV
2007–2013

▶  INTERREG V
2014–2020

JOGI STÁTUSZ KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉS
A STRUKTURÁLIS ALAPOKRÓL SZÓLÓ 

RENDELETBE INTEGRÁLVA
KÜLÖN RENDELET

KEDVEZMÉNYEZETT 
TAGÁLLAMOK
(A BELSŐ HATÁROKON) 11

11  
— majd —

15

15  
— majd —

25

27 
— majd —

28 28
KÖLTSÉGVETÉSI 
KÖTELEZETTSÉ-
GVÁLLALÁS
(AKTUÁLIS ÁRAK)

 1,1 MRD 
ECU

3,8 MRD 
ECU

5,8 MRD 
EUR

8,7 MRD 
EUR

10,1 MRD 
EUR

 
AZ INTERREG  
FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE 
1990–2020
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Mi célja az együttműködésnek?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikkével 
összhangban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
hozzájárul az Unió régiói esetében tapasztalható fejlettségi 
szintek közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez, különösen 
azokban a régiókban, amelyek a többihez képest lemara-
dást mutatnak, így a vidéki területeken, az ipari átalakulás 
által érintett területeken, a súlyos és tartós természeti és 
demográfiai problémáktól szenvedő régiókban, a szigeteken, 
valamint a határon átnyúló és hegyvidéki régiókban. Ezért  
a 2014–2020 közötti kohéziós politika első célkitűzése, azaz 
a növekedésre és a munkahelyteremtésre irányuló beruházá-
sok mellett a 2014–2020 közötti kohéziós politika második 
célkitűzése, vagyis az európai területi együttműködési cél 
égisze alatt, az ERFA a határon átnyúló, transznacionális és 
régióközi programoknak is finanszírozást nyújt az Unió terü-
letét érintő harmonikus fejlődés támogatása érdekében (1). 

Az Unió lakosságának kétharmada a 38 belső határ mentén 
él, amelyeket napjainkban is érintenek a földrajzi, nyelvi 
adminisztratív és jogi korlátok. Egyes határ menti területe-
ken az Interreg programjai jelenleg is azt a célt szolgálják, 
hogy begyógyítsák a múlt sebeit, a közelmúltban még egy-
másra ellenségként tekintő feleket egymás szomszédjává 
tegyék, és hozzájáruljanak a tartós bizalom kialakulásához. 
A korábbinál integráltabb szakaszokból álló együttműködés 
elősegíti a harmonikus területi fejlődést azáltal, hogy meg-
teremti a határ menti területeken a humántőke és tudás 
megőrzését elősegítő élet- és munkakörülményeket .  
Az együttműködés hozzájárulhat a mellőzött lehetőségek 
hatékonyabban történő közös kiaknázásához (gyakran  
a peremterületeken), hogy fellendüljön a gazdasági fejlődés. 
Az Interreg a közös terület együttes irányításában is segít-
séget nyújt, felismerve a természeti elemek, például a víz 
és levegő határokat nem ismerő jellegét.

A nagyobb régiókban tapasztalható együttműködés a regi-
onális fejlesztés további fontos európai dimenziója: a nagy 
funkcionális területeket együttesen, európai szinten kell ele-
mezni, hogy prioritások és stratégiai válaszok szülessenek 
és valósuljanak meg. Végül pedig az együttműködés lehe-
tővé teszi egy olyan hálózat létrehozását a 28 tagállamban, 
amely elősegíti a bevált gyakorlatok kidolgozását, és meg-
könnyíti a sikeres régiók tapasztalatainak átadását. Az egy-
mástól való tanulás az európai régiók valódi, közös értéke.

(1)  Az Európai Területi Együttműködésről szóló rendelet: Az Európai Parlament és 
a Tanács 1299/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott 
támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről, HL L 347., 2013.12.20., 259. o.

INTERREG 2014–2020  
1  

 AZ UNIÓS  
KOHÉZIÓS 
POLITIKA

2
CÉLJA KÖZÜL 

10,1
MILLIÁRD EUR 

351,8
MILLIÁRD EUR-BÓL  

A KOHÉZIÓS  
POLITIKÁRA  

(2013-AS ÁRAKON)

2,8 %

 
 

107
EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

PROGRAM

▶ HATÁROKON ÁTNYÚLÓ 
INTERREG VA

▶TRANSZNACIONÁLIS 
INTERREG VB

▶RÉGIÓKÖZI
INTERREG VC

60
EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
PROGRAM
BELSŐ HATÁROK

6,6
MILLIÁRD EUR 15

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
PROGRAM

2,1
MILLIÁRD EUR 

4 EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
PROGRAM

— INTERREG EUROPE
— INTERACT
— URBACT
— ESPON

▶ 0,5
MILLIÁRD EUR

12
INTERREG IPA 
ELŐCSATLAKOZÁSI 
ESZKÖZ

242*
MILLIÓ EUR 

16
INTERREG ENI 
EURÓPAI  
SZOMSZÉDSÁGI  
ESZKÖZ

634*
MILLIÓ EUR 

* ERFA-hozzájárulás

A KOHÉZIÓS  
POLITIKA TELJES 

KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL
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▶BELGIUM/FRANCIAORSZÁG 
Határokon átnyúló 
egészségügy 

Az elmúlt 20 évben az Interreg 
program által támogatott együtt-
működési rendszer célja az volt, 
hogy – az orvosi és egészségügyi 
szolgáltatási kapacitás megerő-
sítésével mindkét országban, 
és a berendezések közös hasz-
nálata révén – javítsa a fran-
cia–belga határ mentén élőknek 
az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférését.

A Franciaország és Belgium között 2002-ben tárgyalt és 2011-ben 
hatályba lépő keretmegállapodás olyan „egészségügyi régiókat” 
hozott létre, amelyekben mindkét ország határ menti lakosainak 
lehetőségük van az egészségügyi szolgáltatásokat a határ két 
oldalán mindenféle adminisztratív és pénzügyi akadály nélkül 
igénybe venni. 2013-ban becslések szerint több mint 15 000 beteg 
lépte át a határt kezelésért, mintegy 6 000 fogyatékossággal élő 
francia pácienst kezeltek belga létesítményekben, és több mint 
500 határon átnyúló sürgősségi orvosi beavatkozást végeztek 
mobil sürgősségi és intenzív kórházi ellátás keretében a határ 
mindkét oldalán. További két megállapodás ratifikálása is folya-
matban van a sürgősségi orvosi ellátásra és a fogyatékossággal 
élőknek nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan.

Az új Interreg-program várhatóan a következő igényekre és célokra 
fog megoldást nyújtani:

 ▶ informatikai alapú, egészségbiztosítók általi betegirányítás;
 ▶  keretmegállapodás megvalósítása a határ másik oldalán elhalál-
ozottak hazaszállításáról;
 ▶   együttműködés kidolgozása az idősek és rászorulók igényeinek 
kezelésére;
 ▶   promóciós, megelőző és betegtájékoztatásra irányuló, határon 
átnyúló projektek elindítása;
 ▶a projekteredményekkel kapcsolatos tájékoztatás javítása. 

▶BELGIUM/FRANCIAORSZÁG/ÍRORSZÁG/EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

InTraDE – Intelligens közlekedés  
dinamikus környezetben 
 
Az északnyugat-európai Interreg IVB program részeként 
finanszírozott InTraDE projekt intelligens és fenntartható 
közlekedési és ikt-megoldások használatának ösztönzése 
révén javítja a régió összeköttetését.
 
Az InTraDE olyan új koncepcionális terven dolgozik az intelligens 
autonóm járművek kapcsán, amely képes önállóan kezelni és irá-
nyítani az árufuvarozást Északnyugat-Európa regionális kikötőinek 
zárt tereiben. Az új koncepciót a franciaországi radicateli, az íror-
szági dublini és a belgiumi oostende-i kikötőben tesztelik. 

Egy társadalmi-gazdasági hatástanulmány bemutatta azt a jár-
művet, amely a meglévő kikötői konténerszállítási útvonalakon 
hatékonyan közlekedik, optimalizálni tudja a szállítókonténerek 
be- és kipakolásához szükséges módszereket és helykihasználást, 
és alkalmazkodni tud a meglévő infrastruktúrához. 

A projekt nyomán felhalmozódott nagy mennyiségű szakanyagot 
a Polytech-Lille és az École Centrale de Lille közös szervezésében 
be fogják építeni a kétéves angol nyelvű robottechnikai és köz-
lekedési nemzetközi mesterképzés tananyagába. A programban 
próbapadok használatán keresztül számos gyakorlati alkalma-
zás, így például a holonomikus robotok, a robotmanipulátorok és 
az intelligens autonóm járművek működését is bemutatják. Ezek  
a rendszerek kísérleti célból és további fejlesztés érdekében mind-
két intézménynek rendelkezésére állnak.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://www.intrade-nwe.eu/

EGYÜTTMŰKÖDÉS A LEGKIVÁLÓBB MÓDON!

2013-BAN  
BECSLÉSEK  

SZERINT TÖBB  
MINT 

15 000  
BETEG

LÉPTE ÁT A HATÁRT  
KEZELÉSÉRT.

18

▶TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/regiostars/
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Az Interreg a megreformált  
kohéziós politika égisze alatt

A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós 
politikát jelentős mértékben megreformálták, hogy ered-
ményesebbé váljon. Az Európa 2020 stratégia intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó céljainak 
megvalósítását elősegítő átfogó célkitűzés teljesítéséhez  
a beruházásokat hatékonyabb stratégia mentén és integ-
ráltabban kell végrehajtani. Az ERFA segítségével történő 
beruházások négy fő prioritásra, az innovációra és kuta-
tásra, a digitalizációra, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
támogatására, illetve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra fognak összpontosítani. Az Interreg program-
jai közvetlenül hozzá fognak járulni e négy terület kiemelt 
módon történő kezeléséhez, miközben továbbra is a hatá-
ron átnyúló intézményi együttműködést fogják elsősorban 
támogatni.

Annak érdekében, hogy az uniós finanszírozást a lehető leg-
eredményesebben használják fel, a megreformált kohéziós 
politika még inkább a célkitűzésekre és az eredményekre fog 
összpontosítani az egyértelmű, átlátható, mérhető célok és 
célértékek mentén, valamint nagyobb hangsúlyt fektetve az 
értékelésre. Az Interreg programjaival szemben szintén elvá-
rás, hogy fokozottan stratégiai megközelítésűek  legyenek, és 
jobb, illetve egyértelműbb eredményeket határozzanak meg.

Szintén nagyon fontos az új időszakban az a célkitűzés, 
hogy meg kell erősíteni a különféle finanszírozási eszközök, 
programok és együttműködési mechanizmusok, így pél-
dául a makroregionális stratégiák közötti együttműködést. 
Az Interreg új programjainak mindenképpen meg kell erősí-
teniük a nemzeti és regionális programokkal való kapcsola-
tokat, és nagyobb összhangban kell lenniük az újonnan 
létrejövő makrorégiókkal.

A megreformált kohéziós politika egyszerűsítésre is törek-
szik, az összes európai strukturális és befektetési alapra 
vonatkozóan közös szabályok létrehozásával, valamint egy-
szerűbb elszámolási szabályok, egyértelműbb jogosultsági 
szabályok és célzottabb jelentéstételi kötelezettségek meg-
állapításával. Az Interreg programjai remélhetőleg eredmé-
nyesen fogják alkalmazni a kedvezményezettekre háruló 
adminisztrációs terhek csökkentését szolgáló egyszerűsí-
tési intézkedéseket.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/
cooperation/index_en.cfm

INTERREG vs. ORSZÁGSPECIFIKUS PROGRAMOK  

ORSZÁGSPECIFIKUS 
KOHÉZIÓS POLITIKA – NÖVEKEDÉSI  

ÉS MUNKAHELY-TEREMTÉSI BERUHÁZÁSI CÉL

INTERREG 
KOHÉZIÓS POLITIKA – EURÓPAI TERÜLETI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI CÉL

▶  AZONOS  
EREDMÉNY-KÖZPONTÚSÁGI  
KÖVETELMÉNYEK

TELJESÍTMÉNY- 
KERETRENDSZER

…EREDMÉNYESSÉGI  
TARTALÉK NÉLKÜL

 TEMATIKUS 
KONCENTRÁCIÓ

 …DE KONKRÉT SZABÁLYOK
A NEM TECHNIKAI JELLEGŰ TÁMOGATÁSI 
KÖLTSÉGVETÉS 80 %-ÁNAK LEGFELJEBB  
4 TEMATIKUS CÉLRA KELL KONCENTRÁLÓDNIA

▶11 TEMATIKUS  
CÉL

…PLUSZ NÉHÁNY KONKRÉT 
BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 
KÖZTÜK PÁRBESZÉD AZ INTÉZMÉNYEK  
ÉS POLGÁROK KÖZÖT
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A BIZOTTSÁG ÚJ   
„NORTHERN IRELAND  
IN EUROPE” SZÓLÓ 
JELENTÉSE 
A 2014. november 3-án Brüsszelben közzétett jelentés fontos mérföldkő 
egy olyan kapcsolatban, amely sokkal erősebb lett Jose Manuel 
Barrosónak, a Bizottság elnökének 2007. évi, az Észak-Írországi akció-
csoportnak az intézményen belüli létrehozásáról szóló határozata óta. 
A közös esemény során a régiót képviselő Malcolm McKibbin, az észak-
írországi köztisztviselői kar vezetője elmondta, hogy az új jelentés „meg-
erősíti az Észak-Írország európai szerepvállalásában bekövetkező 
változást, amit az akciócsoport volt hivatva elősegíteni”. A jövővel kap-
csolatban hozzátette: „…szeretnénk még inkább megerősíteni európai 
szerepvállalásunkat: a források lehívásával kapcsolatban nagyszabásúbb 
célokat kívánunk megfogalmazni, eltökéltek vagyunk az iránt, hogy job-
ban hallassuk a hangunkat az európai politika alakulásában, és hogy  
a régiónk választható partnerré váljon más régiók számára az Unióban”. 
Az Észak-Írországi akciócsoport eredete arra a megállapodásra vezet 
vissza, amely 2007 májusában született a két legnagyobb politikai párt, 
a Demokratikus Unionista Párt (DUP) és a Sinn Fein (SF) köztársasági 
párt között a hatalommegosztás új kialakításáról. Barroso elnök úr fel-
ajánlotta, hogy akciócsoportot állít fel a Bizottságon belül annak vizs-
gálatára, hogy miképpen juthatna Észak-Írország több előnyhöz az Unió 
szakpolitikáinak keretében, és hogyan vehetne részt aktívabban annak 
politikai folyamataiban, elősegítve ezzel a fejlődést és a jólétet. Az akció-
csoport rendkívül rugalmas, és a kezdetben tíz bizottsági szolgálatból 
álló csoport később 18 tagra bővült. A legfrissebb jelentés az északi 
közgyűlésnek 2014 első felében benyújtott beadványon alapul, amely 
az akciócsoport hétéves működésének eredményeit tartalmazza.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/ireland/report2014.pdf

TAPASZTALAT-
CSERE  
A PÉNZÜGYI 
ESZKÖZÖKRŐL
Az idei Open Days rendezvénysorozat része-
ként megrendezett testületi ülésen bemutat-
ták a „Sharing methodologies on FINancial 
Engineering” (A pénzügyi tervezési módszerek 
megosztása) című FIN-EN projektet, amely 13, 
az Unió különböző régióját képviselő intézmény 
közös kezdeményezése. Ez az egyedülálló 
projekt, amely az ERFA társfinanszírozásával  
az Interreg IVC együttműködési program kere-
tében valósult meg, ösztönzi a pénzügyi eszkö-
zökkel kapcsolatos régióközi tapasztalatcserét, 
és elemzi a végrehajtás során tapasztalható 
pozitívumokat és hiányosságokat. 

Mivel a FIN-EN 2014 decemberében véget 
ér, elérkezett az idő a projekt eredményei-
nek értékelésére és a pénzügyi eszközök fel-
használási módjainak megállapítására az új 
programozási időszakban. A projekt összefog-
lalója hat, további intézkedést igénylő területet 
határoz meg, amelyek a következők: kapaci-
tásbővítés, folytonosság, rugalmasság, átté-
teles hatás, időzítés és tanúsítás.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
A FIN-EN iránymutatásai és összefoglalója: 
http://www.fin-en.eu/index.php/fin/
guidelines/
Lásd még a FIN-EN projektleírását  
a Panorama 47. számában.
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1.   ADELA NISTORA, Portugália: Projekt: Ponta Delgada-i kikötő, São Miguel,  
Azori-szigetek, Portugália – Uniós forrás: ERFA

2.  IEVA VĪKSNE, Lettország: Projekt: Az új rigai vasút, amely két part között 
szállít utasokat – Uniós forrás: ERFA

3.  KRISTINA GRIGUOLĖ, Litvánia: Projekt: Földtani felmérés Litvániában –  
Uniós forrás: ERFA

1

2

3

▶ A 22–23. oldalon látható poszter A1-es méretben  
a következő címen igényelhető:  
regio-panorama@ec.europa.eu

EUROPE IN  
MY REGION 
FOTÓPÁLYÁZAT 
Az uniós források számos probléma megoldásában segí-
tenek Európa-szerte – a közlekedési összeköttetések javí-
tásától kezdve a kis- és középvállalkozások és a tisztább 
környezet támogatásán, valamint az új termékek kifej-
lesztésén keresztül az oktatási színvonal és a képzések 
javításáig. Az évente kiírt „Európa a régiómban” elneve-
zésű fotópályázat célja, hogy felhívja a figyelmet arra  
a kiváló munkára, amit az Európa-szerte uniós támoga-
tással zajló projektek végeznek, és megvizsgálja, hogy mit 
jelentenek ezek a projektek a helyi közösségek számára. 

A 2014. évi verseny megrendezésére nyáron, a korábbi évek-
hez hasonlóan a közösségi média bevonásával került sor.  
A pályázatokat online platformra kellett feltölteni, és nyilvá-
nosan lehetett szavazni rájuk. Összesen több mint 100 000-
szer látogatták meg a pályázat Facebook-oldalát, több mint 
1 000 érvényes fotót töltöttek fel, és 14 000-nél is több sza-
vazat érkezett.

Profi fotósokból és a közösségi médiában jártas szakembe-
rekből álló független zsűri választotta ki a három nyertest 
abból a 100 pályázóból, akik a legtöbb szavazatot kapták, 
illetve 50 további pályaműből. A portugál Adela Nistora,  
a litvániai Kristina Griguolė és a Lettországban élő Ieva 
Vīksne nyerte a versenyt. Fejenként 1000 eurós fotófelsze-
relést kaptak, valamint két személyre szóló brüsszeli utazást 
nyertek. A díjakat Hahn biztostól vehették át októberben 
az „Open Days – a régiók és városok európai hete” ünnep-
ségén Brüsszelben, ahol megoszthatták a nyilvánossággal  
a nyertes fotójuk történetét. 

▶  1 002  pályamű 

▶  3  
nyertes 

▶  27 
országból

▶ 14 268   szavazat ▶  106 474    látogató a közösségi  
hálózati alkalmazásban
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 KÉPZÉS  
A TAGÁLLAMOK 
SZAKEMBEREINEK AZ 
ÚJ SZABÁLYOKRÓL

Az új programozási időszak előkészületeinek részeként, és 
hogy segítsen a tagállamoknak az új szabályozási köve-
telmények értelmezésében és alkalmazásában, az Európai 
Bizottság képzéssorozatot indított az európai strukturális 
alapokkal (az Európai Regionális Fejlesztési Alappal [ERFA], 
az Európai Szociális Alappal [ESZA]) és a Kohéziós Alappal 
foglalkozó irányító, tanúsító és ellenőrző hatóságok számára. 

A képzés a 2014 és 2020 közötti időszakra meghatározott 
kohéziós politika jogszabályi keretének főbb új elemeire kon-
centrál, és két modulban valósul meg: az egyik a programo-
zásról és a megvalósításról, a másik a pénzügyi irányítási 

▶  KAPACITÁSBŐVÍTÉS
 A STRUKTURÁLIS ÉS BEFEKTETÉSI  
ALAPOK IRÁNYÍTÁSÁHOZ  
SZÜKSÉGES ADMINISZTRATÍV  
KAPACITÁS MEGERŐSÍTÉSE

A 2014–2020 közötti időszak kohéziós politikájával 
kapcsolatos új szabályok bevezetésével reflektor-
fénybe került a tagállamok azon képessége, hogy 
teljesen alkalmazkodni tudnak-e az ESB-alapok 
felhasználására vonatkozó új követelményekhez. 
Mindez közvetlen hatással van arra, hogy a tagál-
lamok megfelelően tudják megvalósítani beruházási 
programjaikat, és a lehető legjobb eredményeket 
érjék el. Ezzel összefüggésben az Európai Bizottság 
több olyan kezdeményezést indított el, amely segít  
a tagállamoknak adminisztratív kapacitásuk fokozá-
sában és szükség esetén a problematikus végrehaj-
tási területek kezelésében. 

és ellenőrzési kérdésekről szól. A képzés során kiderült, hogy 
a résztvevők sok ismerettel rendelkeznek az említett témák-
ról. Éppen ezért a képzési program felépítése ösztönzi  
a résztvevők közötti tapasztalatcserét, valamint a közöttük 
és a bizottsági tisztviselők közötti együttműködést. 

A képzéssorozaton, amelynek megrendezésére 2014-ben és 
2015 elején kerül sor, várhatóan több mint 500 tagállami 
szakértő vesz részt.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
A képzési anyagok, a prezentációkat és a podcastokat is 
beleértve, a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság 
honlapján érhetők el: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/ 
future/experts_training_en.cfm

Az egymástól való tanulás  
az egyik legjobb módja  
a megfelelő készségek és 
kompetencia kialakításának. 
▶ DANUTA JABŁOŃSKA
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A képzésről adott visszajelzésekből kiderül, hogy a tagállami 
szakértők örömmel találkoznak a többi országból érkező 
kollégáikkal. Azt is nagyra értékelik, hogy a bizottsági tiszt-
viselőket személyesen is megismerhetik. 

„Ha a jövőben kérdésem vagy problémám lesz, felhívom  
a brüsszeli szakelőadót, és tanácsot kérek tőle. Sokkal köny-
nyebb dolgom lesz – mondta Piotr Wolski, a lengyelországi 
Nyugat-Pomerániai Vajdaság vezetőjének hivatali munka-
társa. – A közvetlen kapcsolat révén ráadásul pontosan 
tudjuk, mi az elvárás. Hazatérve el fogom mondani a csa-
patomnak, hogy mit tanultam.”

Gabriela Hilkovičová a Szlovák Kormányzati Hivatal mód-
szertani osztályának munkatársa szintén méltatta a kép-
zéssorozat értékeit. „Habár sokat tudunk a témáról, sok 
apróság és részletkérdés van ezekben a folyamatokban, 
amelyeket pontosan ismernünk kell. A bizottsági tisztvise-
lőkkel való személyes találkozást nagyon nagyra értékelem, 
csakúgy, mint azt, hogy a többi országban dolgozó kollégák-
tól is van lehetőségünk tanulni.”

 KAPCSOLATTARTÁS 
ÉS ISMERETÁTADÁS  
A TAGÁLLAMOK 
KÖZÖTT  

 ÚJ SZAKÉRTŐI  
CSERERENDSZER  
A REGIONÁLIS  
POLITIKAI SZAKÉRTŐK 
BEVONÁSÁVAL

Miközben a képzés segíti a 2014 és 2020 közötti progra-
mozási időszakra előirányzott ESB-alapokat kezelő irá-
nyító szervek felkészülését, a Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság ezzel egy időben egy másik kezdeményezé-
sen dolgozik, amelynek célja egy szisztematikusabb, tagálla-
mok közötti tapasztalatcserét szolgáló rendszer létrehozása. 

Unió-szerte mintegy 24 000 munkatárs vesz részt az Európai 
Regionális Fejlesztési Alaphoz és a Kohéziós Alaphoz kap-
csolódó gyakorlati tevékenységben. Ezek az emberek olyan 
mértékű közös tudással és felbecsülhetetlen mennyiségű 
ismerettel rendelkeznek, amelyet tovább lehet és tovább kell 
adni a beruházási programok irányításának javítása érde-
kében. A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság megbí-
zásából elkészített közelmúltbeli tanulmány megerősítette 
azt, hogy igen nagy igény van egy szakértői csererendszer 
létrehozására az ERFA-t és a Kohéziós Alapot irányító szer-
vek között.

Válasz a tagállami kapacitásbővítési igényekre

Minden egy igényelemzéssel kezdődött(1).  Egy 2014 eleji fel-
mérés és mélyinterjú-sorozat keretében az európai struktu-
rális alapok és a Kohéziós Alap irányítása kapcsán felmerülő 
kapacitásbővítési igényeikről kérdezték a tagállamokat. Az 
igényelemzés egyértelmű eredménnyel zárult. A válaszadók 
közel fele megerősítette a kapacitás további bővítése iránti 
igényt, és szinte minden válaszadó (90 %) úgy gondolta, 
hogy egy új uniós szintű, a szakértői cserét ösztönző eszköz 
értékes kiegészítője lenne a meglévő kapacitásbővítő intéz-
kedéseknek, így például a képzéseknek és a tanácsadásnak. 

A felmérés arra is rámutatott, hogy bizonyos típusú intéz-
ményeknek, nevezetesen a regionális vagy ágazati irányító 
hatóságoknak, valamint a közvetítő szerveknek különös érde-
kük fűződik a szakértelem cseréjéhez, mivel nekik kevesebb 
lehetőségük van professzionális hálózatokban részt venni 
az ellenőrző hatóságokkal és a koordináló testületekkel 
szemben.

Szintén érdekes szempontként merült fel az elemzés ered-
ményeképpen, hogy a tagállami intézmények mindegyike 
mind potenciális ismeretbefogadóként, mind ismeretátadó-
ként is pozicionálja magát.

A bizottsági tisztviselőkkel való 
személyes találkozást nagyon 
nagyra értékelem, csakúgy, mint 
azt, hogy a többi országban 
dolgozó kollégáktól is van 
lehetőségünk tanulni. 
▶ GABRIELA HILKOVIČOVÁ

(1)  A teljes jelentés a következő címen érhető el:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ 
studies/pdf/cees_en.pdf
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ösztönző eszköz ezenkívül megállapodásokat is tartalmazni 
fog a minőségbiztosításra és -értékelésre vonatkozóan, és 
a már jól bevált TAIEX (technikai segítségnyújtás és infor-
mációcsere) eszköz infrastruktúrájára és eredményeire fog 
épülni. A rendszer használatára az összes tagállam jogosult 
lesz. A felvételi kérelmet bármilyen olyan intézmény benyújt-
hatja, amely az ERFA-val vagy a Kohéziós Alappal kapcso-
latos irányítási és ellenőrzési funkciókat lát el. 

A kísérleti szakértői csererendszert 2015-ben fogják elindí-
tani, és két évig fog működni. A kísérleti szakasz végét köve-
tően a kezdeményezés eredményeit alapos elemzésnek vetik 
alá, hogy döntsenek az eszköz jövőjéről. 
  

REGIO PEER2PEER –  
kísérleti csererendszer

Az igényelemzés eredményeit alapul véve a Regionális és 
Várospolitikai Főigazgatóság elindítja REGIO PEER2PEER 
elnevezésű kísérleti rendszerét, amely akár 100, az ERFA 
és a Kohéziós Alap irányításával foglalkozó tagállami köz-
igazgatási tisztviselő cseréjét is finanszírozhatja majd  
a tagállamokban.

A rendszer rövid ideig tartó cseréket fog finanszírozni, ame-
lyek célja a gyakorlati szaktudás és a konkrét kérdések kap-
csán bevált gyakorlatokkal kapcsolatos ismeretek átadása. 
A cserék tanulmányi látogatások, szakértői megbízatások, 
illetve műhelytalálkozók formájában is megvalósulhatnak. 
Egy olyan rendszer kiépítése a fő cél, amely gyors segítsé-
get kínál, és megkíméli a résztvevőket felesleges bürok-
ratikus és logisztikai problémáktól. Az új, szakértői cserét 

OPEN DAYS 2014 
– KÖZÉPPONTBAN  
AZ EGYMÁSTÓL  
VALÓ TANULÁS 

A szakértői csereprogramok mint a kohéziós politikával 
összefüggő adminisztratív kapacitás ösztönzői az Open Days 
2014 egyik műhelytalálkozóján kerültek napirendre. Az ese-
ményen a tagállamok hatóságainak képviselői megosztották 
egymással az egymástól való tanulást segítő rendszerekben 
való részvétellel kapcsolatos tapasztalataikat és következ-
tetéseiket, közben a Bizottság bemutatta a fejlesztés alatt 
álló új kísérleti rendszerét. 

A közönség soraiban ülő előadók és a képviselők mind 
egyetértettek abban, hogy a szakértői csererendszer óri-
ási előnyökkel jár a gyakorlati tudás átadásában és a tar-
tós munkakapcsolatok kialakításában. Danuta Jabłońska,  
a horvát hatóságoknak segítséget nyújtó, egyébiránt a len-
gyel közigazgatásban dolgozó szakértő kiemelte az emberi 
tényező fontosságát az európai strukturális és befektetési 
alapok irányításában, és elmondta, hogy az „egymástól való 
tanulás az egyik legjobb módja a megfelelő készségek és 
kompetencia kialakításának”. 

Dobrinka Mihajlova, a bulgáriai ellenőrző hatóság vezetője 
szerint sikeres volt a többi tagállam szakértő munkatársai-
val való együttműködés, amelynek célja az ellenőrzés terü-
letét érintő adminisztratív kapacitás megerősítése volt. Ilyen 
sikeres kezdeményezésnek mondható a közös ellenőrzéseken 
való részvétel, amelyek során a kollégák tanulhattak egy-
mástól, és megbeszélhették egymással munkamódszereiket. 

Kiemelte, hogy „…az új barátságok és a tapasztalatcserék 
mindenkiben nyomot hagytak. Mindennapi munkánk során 
olyan kihívást jelentő kérdések is felmerülnek, amelyekkel 
kapcsolatban már nagy szükségünk volt gyakorlati megol-
dásra. Mindannyiunk számára sok lehetőséget látok az új, 
szakértői csereprogramokat ösztönző eszköz használatában.” 

A műhelytalálkozók során elhangzó prezentációk és vita 
során számos olyan előfeltétel merült fel, amelyek nélkü-
lözhetetlenek a sikeres szakértői tapasztalatcsere és a tar-
tós hatás szempontjából. A siker kulcsa a gyakorlat iránti 
közös érdekekben, a csere során a feladatok teljesítésének 
megtervezéséhez szükséges előkészületekben, a jól körülírt 
igényekben és a várható eredményekben rejlik. Az is nagyon 
fontos, hogy a cserék végrehajtását kellő rugalmassággal 
kezeljék, és az érintettek aktívan részt vegyenek a tanulási 
folyamatban.

A „REGIO PEER2PEER”  
AKÁR 

— 100 — 
KÖZIGAZGATÁSI 

TISZTVISELŐ 
TANULÁSÁT IS  

FINANSZÍROZZA
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Van den Brande Flandria miniszterelnöke volt 1992. 
január és 1999. július között. A Régiók Bizottságának, 
amelynek 2008 és 2010 között az elnöke volt, 1994 óta 
tagja. Az ő kezdeményezése nyomán jött létre a Flandriai 
Biotechnológiai Intézet (VIB). Ezenkívül a Flandria–
Európa kapcsolattartó ügynökség, a Flandriai Nemzetközi 
Technológiai Tudományos Központ/Technopolis, valamint  
a flandriai nemzeti műsorszolgáltató, a VRT igazgatósá-
gának elnöki feladatait is ellátja.

▶ TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS
 A RÉGIÓK ÉS A VÁROSOK SZEREPÉNEK 
 MEGERŐSÍTÉSE A KOHÉZIÓS POLITIKÁBAN

A távozó, regionális politikáért felelős biztos, 
Johannes Hahn kérésére elkészített különjelentés 
megállapítja, hogy a kohéziós politika megerősítésére 
hatékonyabb többszintű kormányzáson és partnersé-
gen keresztül vezet az út.

A 2014 októberében közzétett, „Többszintű kormányzás és 
partnerség: a Van den Brande-jelentés” című munkájában 
Luc Van den Brande, Johannes Hahn biztos különleges 
tanácsadója több olyan módszert is hangsúlyoz, amelyek 
révén koherensebbé tehető az Európa 2020 stratégia, illetve 
a stratégia és az új partnerségi megállapodások közötti kap-
csolódási pontok. Ezenkívül számos iránymutatást is javasol 
azzal kapcsolatban, hogy miképpen erősíthető tovább  
a többszintű kormányzás és partnerség kultúrája a területi 
dimenzióval rendelkező egyéb uniós politikák esetében.

Van den Brande szerint: „Őszinte meggyőződésem, hogy 
kizárólag az állami és magánszféra összes szintjén tevé-
kenykedő szereplők jól célzott, összehangolt és koordinált 
fellépése lévén lesznek sikeresek a fontos strukturális refor-
mok. A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó moderni-
zált kohéziós politika minden kétség nélkül példaértékű  
e tekintetben.”

A fehér könyv

A jelentés olyan kezdeményezéssorozaton alapul, amelynek 
célja a kormányzás és a partnerség elveinek megszilárdítása. 

A Régiók Bizottsága a többszintű kormányzásról szóló fehér 
könyvet 2009-ben fogadta el, amely a többszintű kormány-
zást a következőképpen definiálja: „az Unió, a tagállamok, 
valamint a regionális és helyi önkormányzatok partnerségen 
alapuló összehangolt cselekvése, amelynek célja az Európai 
Unió politikáinak kidolgozása és végrehajtása.”

A Régiók Bizottsága a közelmúltban elfogadta a többszintű 
kormányzás európai chartáját. A charta célja ezen elv tisz-
teletben tartásának előmozdítása az uniós és a tagállami 

politika alakításának minden szintjén. Ez idáig több mint 150 
regionális és helyi hatóság írta alá a chartát, és egyre több 
politikai döntéshozó fejezte ki támogatását.

Kötelező erejű elv

A charta még nem vált kötelező erejű elvvé. Mindez csak 
uniós jogszabályok révén valósulhatna meg. Az alapelvet 
azonban felvették a közös rendelkezésekről szóló rendelet 
rendelkezései közé, amely megerősíti az európai strukturális 
és befektetési alapok működését. A tagállamoknak a prog-
ramozás valamennyi szakaszában és minden szinten köte-
lességük partnerségeket létrehozni.

LUC  
VAN DEN 
BRANDE
  

JOHANNES HAHN 

BIZTOS KÜLÖNLEGES 

TANÁCSADÓJA
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Európai magatartási kódex

A partnerségre vonatkozó európai magatartási kódex szintén 
egy újabb fontos előrelépést jelent a felé, hogy növekedjen 
a kohéziós politikával kapcsolatos közös elköteleződés és 
felelősségvállalás. 

A kódex előírja mindazokat a célokat és kritériumokat, ame-
lyek lehetővé teszik a többszintű kormányzás és a part-
nerség elveinek végrehajtását a tagállamok számára, 
ugyanakkor kellő rugalmasságot teremt ahhoz, hogy  
a gyakorlati végrehajtás intézkedéseit a kérdéses tagálla-
mok állapítsák meg. 

A partnerségi megállapodásokra  
gyakorolt hatás

A többszintű kormányzás és a megerősített partnerség filo-
zófiája nemcsak az operatív programokra, hanem az új part-
nerségi megállapodásokra is hatással van. 

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó partnerségi meg-
állapodások első értékeléséből – a többszintű kormányzásra 
vonatkozó és a partnerségi elvekkel összefüggésben –  
a jelentés szerint általánosságban arra lehet következtetni, 
hogy nincsenek alapvető problémák. A tagállamok ugyan-
akkor – az intézményi hátterükre, adminisztratív kapacitá-
sukra, ismereteikre stb. támaszkodva – eltérően hajtják végre 
a többszintű kormányzás és a partnerség elveit. Tagállamtól 
függetlenül elegendő rugalmasság áll rendelkezésre ahhoz, 
hogy a kohéziós politikai rendszereket hozzáigazíthassák  
a nemzeti intézményi intézkedésekhez. 

Tíz tagállam tovább konszolidálta a meglévő többszintű kor-
mányzást és a létező partnerségi kultúrát; további tíz pedig 
jelentős előrelépéseket tett e téren. Nyolc tagállamban vilá-
gos célokat fogalmaztak meg mindezeknek a jövőben tör-
ténő javítására.

Hétpontos terv

Van den Brande támogatja a Régiók Bizottságának az athéni 
nyilatkozatban ismertetett tervét (1). 

 ▶ 1. Az Európa 2020 stratégiának területi dimenziót  
 kell  adni. 
 ▶ 2. Nemzeti reformprogramokat kell a partnerségekben  
 megvalósítani. 
 ▶ 3. A többszintű kormányzást kell általános   
 szemléletként alkalmazni.
 ▶ 4. Az európai szemesztert valódi hosszú távú   
 beruházással kell összehangolni.
 ▶ 5. Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezéseit  
 a politikai koordináció megerősítésére kell használni.
 ▶ 6. Mobilizálni kell a hosszú távú beruházásra szánt  
 finanszírozást, gondoskodva a jobb felhasználásról.
 ▶ 7. Meg kell erősíteni az adminisztratív kapacitást  
 a végrehajtás hatékonyságának növelése érdekében.

A jövőre vonatkozó iránymutatások

Luc Van den Brande szerint az új jogszabályi felhatalma-
zás kezdetén az Uniónak valós esélye van arra, hogy  
a többszintű kormányzás intelligens rendszerét és a közös 
partnerségi kultúrát alapul véve erősebbé váljon. Több 
olyan intézkedést is felvázol, amely előmozdíthatja ezt  
a folyamatot:

(1)  Athéni nyilatkozat az Európa 2020 stratégia félidei értékeléséről; készítette: 
Régiók Bizottsága a 6th European Summit of Regions and Cities (az Európai 
Régiók és Városok 6. Európai Találkozója) alkalmából 2014 márciusában:  
http://cor.europa.eu/en/events/summits/Pages/athens-2014-material.aspx

TÖBBSZINTŰ   
KORMÁNYZÁS   
EURÓPA PARTNERSÉGBEN 
VALÓ ÉPÍTÉSE
„Új szerződés megkötését sürgetjük az európai intézmé-
nyek és a gazdasági és szociális szereplők között, illetve 
a különböző nemzeti, regionális és helyi hatalmi szintek 
között. Legfőképp azonban olyan erős vezetést sürgetünk, 
amely képes őszinte és eredményes párbeszédet fenntar-
tani a polgárokkal, és partnerségben kormányozni.”

Van den Brande emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
fokozatosan fejlődött a felülről lefelé irányuló kormányzási 
modelltől egy inkluzívabb modell felé haladva, ami azzal 
járt, hogy egyre inkább bevonta a társadalmi és gazdasági 
partnereit. Az idő előrehaladtával a regionális és helyi 
hatóságok is több lehetőséget kaptak arra, hogy az alulról 
felfelé építkező struktúrát alapul véve hozzájáruljanak az 
unió integrációs folyamatához. Több tagállamban is fontos 
szerepet töltenek be az ESB-alapok megosztott irányítá-
sában és az operatív programok terveinek elkészítésében 
és végrehajtásában.

2000-ben az Európai Bizottság elfogadta az európai 
kormányzásról szóló fehér könyvet, amely kiemelte a jó 
kormányzás öt alapelvét az Unió politikájának alakítását 
illetően, nevezetesen a nyitottságot, a részvételt, a felelős-
ségvállalást, a hatékonyságot és a koherenciát. Mindezen 
elvek tiszteletben tartása fontos további lépést jelent az 
Unió politikai ciklusában az Unió céljainak érvényesítését 
és a társadalmi partnerek felelősségvállalásának növe-
lését illetően.

Van den Brande szerint az új, többszintű kormányzás elvén 
alapuló kohéziós politikának ösztönző forrásként kell 
működnie az Európa 2020 következő évi felülvizsgálatá-
ban. A felülvizsgálat „kiváló alkalom a stratégiával kap-
csolatos felelősségvállalás növelésére, és hatékonyabb 
gyakorlati megvalósítást tesz lehetővé”.
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 ▶TÉNYEKEN ALAPULÓ TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS: Mivel 
minden tagállamnak eltérő az intézményi és alkotmá-
nyos szerkezete, nincsenek az egész unióra vonatkozó 
egyedi struktúrák a többszintű kormányzásra vonatko-
zóan. Az értékelési rendszert az eredmények alapján kell 
kidolgozni. A Régiók Bizottsága jelenleg is a többszintű 
kormányzási elvek rangsorolásán dolgozik, hogy mérhető 
legyen a többszintű kormányzás fejlődése a konkrét uniós 
politikákban.
 ▶TERÜLETI TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS: Ahhoz, hogy  
a folyamat minél inkluzívabbá váljon, nem szabad különb-
séget tenni az alkotmányos, a jogalkotási hatáskörrel 
rendelkező és más régiók között. Az Unió partnerrégiói 
– Van den Brande álláspontja szerint – az egyes tag-
államok alkotmányos rendszereivel összhangban tágan 
értelmezhetők.
 ▶CÉL A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁSON ÉS PARTNERSÉGEN 
ALAPULÓ UNIÓ: A többszintű kormányzás európai chartá-
ját minden európai kormányzati szinten végre kell hajtani.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
Többszintű kormányzás és partnerség:  
A VAN DEN BRANDE-JELENTÉS: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/upload/documents/
Commissioner/VandenBrandeReport_08102014.pdf

▶ Luc Van den Brande átadja  
a többszintű kormányzásról és 
partnerségről szóló jelentését 
Johannes Hahn biztosnak.

„  A többszintű kormányzás és a partner-
ség fő irányelvként való meghatározása 
révén a kohéziós politika véleményem 
szerint kikövezi az utat más, jelentős 
területi dimenzióval rendelkező uniós 
politikák és stratégiák előtt. Ilyen pél-
dául az Európa 2020 stratégia (illetve 
annak utódja), az Unió éghajlat- és 
energiapolitikája, a fejlesztési együtt-
működés, a szomszédsági politika,  
a Stokholmi Program végrehajtása, az 
alapvető jogok konszolidációja, az egy-
séges piaci intézkedéscsomag elmélyí-
tése,… hogy valóban uniós szintű 
politikává váljon, amelyért minden 
szinten felelősséget vállalnak.”▶  LUC VAN DEN BRANDE – JOHANNES HAHN BIZTOS  

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓJA
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▶ A VIDÉK GAZDASÁGA  
ÉS A FENNTARTHATÓ 
KÖRNYEZET EURÓPÁBAN

  TÁMOGATÁS AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI 
VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL A 2014  
ÉS 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

Folytatva azt a cikksorozatot, amely egyenként 
mutatja be az európai strukturális és befektetési 
alapokat, a Panorama magazin ebben a számában 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal 
foglalkozik. Az ESB-alapok, név szerint az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap, 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA),  
az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) lesznek azok 
a fő uniós alapok a 2014 és 2020 közötti időszak-
ban, amelyek támogatni fogják a foglalkoztatást és  
a növekedést Unió-szerte. Jelentős mértékben hoz-
zájárulnak az intelligens, fenntartható és inklu-
zív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia 
megvalósításához. 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap finanszí-
rozza az Unió vidékfejlesztési hozzájárulását az Európai 
Unió egész területén. A közös agrárpolitika két pillére közül 
ez az egyik, amely a gazdálkodóknak közvetlenül kifize-
tett támogatást és a mezőgazdasági piacok támogatását 
is finanszírozza. 

Háttér

Az Unió területének mintegy 80 %-a vidéki terület, amelynek 
többségét gazdálkodásra használják, vagy erdők borítják. Az 
Unió lakosságának fele vidéken él. A vidék sok városlakónak  
a rekreációs lehetőségek, a pihenés és a szórakozás forrását 
jelenti. A vidéket érintő múltbéli környezetformáló emberi tevé-
kenységek napjainkban is folytatódnak. 

A vidékfejlesztés a közös agrárpolitika lényeges eleme, amely 
az elmúlt évtizedekben abból az igényből fakadt, hogy a gaz-
dálkodók támogatását a versenyképesség, a gazdasági lehe-
tőségek diverzifikációja felé tereljék, valamint biztosítsák  

a környezeti közjavakat azzal a felismeréssel kiegészítve, hogy 
a mezőgazdaság nem tekinthető a tágabb értelemben vett 
vidéki gazdaságtól elszigetelt ágazatnak. A vidékfejlesztési poli-
tika egyik sajátossága, hogy kifejezetten a kedvezményezettek 
igényeihez igazodik. Projektjei jellemzően kisméretű és a vidéki 
területeken elszórtan megvalósuló kezdeményezések. 

▶VIDÉKFEJLESZTÉS 

HÁLÓZATÉPÍTÉS 
A 2008-ban elindított Európai Vidékfejlesztési hálózat, 
valamint a tagállamok nemzeti vidéki hálózatai nagy-
mértékben hozzájárulnak – és a jövőben is hozzá fognak 
járulni – a vidékfejlesztési politika megvalósításához.
Közös munkával megmutatják, hogy megállják a helyü-
ket több olyan hasznos szerepben, amelyek célja az 
említett politika megvalósításával összefüggő értékte-
remtés és minőségjavítás. Hozzájárulnak az egységes-
ség javításához a programozás terén, és rendszeres 
információ- és tapasztalatcserét tesznek lehetővé  
a vidékfejlesztésben érdekelt felek között. A LEADER-
szemléleteket ösztönző szükséges kapacitásbővítésben 
is kiemelt szerepet játszanak, létezésükkel pedig hoz-
zájárulnak a közös elemzésekhez, amelyek előnyös kilá-
tásokat vázolnak fel uniós és nemzeti szinteken 
egyaránt. A hálózat a jövőben is hozzá fog járulni az új 
programozási időszakot érintő további fejlesztésekhez. 
 

▶ Vidékfejlesztés: a teljesíthető célok  
egy példája. A 4. PRIORITÁS célja  
a mezőgazdasághoz és erdőkhöz kap-
csolódó ökoszisztémák helyreállítása, 
megőrzése és fejlesztése.
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A vidékfejlesztési igények támogatása 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy kifejezett támogatás 
nélkül a vidék igényei alulmaradhatnak a finanszírozási ver-
senyben a városi központokkal szemben. Létfontosságú ezért 
kellő figyelmet fordítani a vidéki területekre. Közülük néhány 
különös kihívásokkal küzd: például a lakosság csökkenése, 
alacsonyabb oktatási és jövedelemszint, és nem megfelelő 
infrastruktúra és szolgáltatások jellemzik ezeket a területe-
ket. Az EMVA támogatásai segítik a városok és a vidék 
közötti egyenlőtlenségek megoldását. A vidéki területek 
jelentős potenciállal rendelkeznek. Létfontosságú magán- 
és közjavak, így például élelmiszerek és egyéb nyersanya-
gok, a táj, a friss levegő és víz, valamint lakhatásra és 
munkavégzésre alkalmas területek forrásai.

Az EMVA kulcsfontosságú szerepet játszik a vidéki terüle-
tek gazdasági, környezeti és társadalmi tevékenységeinek 
támogatásában. A növekedés, a gazdasági tevékenységek 
diverzifikálása és a munkahelyteremtés ösztönzése révén 
erősíti a vidéki gazdaságokat. Több olyan vidéki közösségi 
kezdeményezést és projektet is finanszíroz, amelyek célja 
az életszínvonal javítása. Ezenkívül a természeti források, 
így például a talaj, a víz, valamint a biológiai sokféleség 
megóvását fokozva, a fenntarthatóságot növelve, valamint  
a közjavak megteremtését támogatva javítja és fenntartja 
a vidéki környezet állapotát.  

Hat prioritás

Azokat az aktuális és a jövőre vonatkozó kihívásokat figye-
lembe véve, amelyekkel az Unió vidéki területei szembesül-
nek, hat prioritást állapítottak meg az EMVA számára.  
A prioritások révén garantálható, hogy a leginkább rászoruló 
régiók kapják meg a finanszírozást, miközben a velük kap-
csolatos politikai eredmények és hatékonyság értékelésére 
is sor kerül. A prioritások a következők:

 ▶  1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mező-
gazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben.
 ▶  2. Az összes típusú, köztük a síkvidéki, hegyvidéki, nagy- 
és kisgazdaságok életképességének ösztönzése minden 
régióban és fenntartható erdőgazdálkodás megvalósítása.
 ▶   3. Az élelmiszerlánc szervezettségének javítása, a gazdál-
kodóktól származó termékek feldolgozását és népszerű-
sítését, az állatjólét javítását és a kockázatkezelési 
eszközök gazdálkodók általi használatának támogatását 
is ideértve.
 ▶  4. A mezőgazdasághoz és erdőkhöz kapcsolódó ökoszisz-
témák helyreállítása, megőrzése és fejlesztése.
 ▶  5. Az erőforrások hatékony felhasználásának, az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésnek és 
az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó gazdaságnak a 
támogatása a mezőgazdasági, élelmiszer-ipari és erdé-
szeti ágazatokban.
 ▶  6. A társadalmi befogadást, a szegénység csökkentését és 
a gazdasági fejlődést ösztönző politika a vidéki területeken.

Hogyan működik az EMVA a gyakorlatban? 

A 2014–2020 közötti programozási időszak elején minden 
tagállamnak az egész területére kiterjedő nemzeti vagy regi-
onális vidékfejlesztési programot, illetve programokat kell 
kidolgoznia. Az új programozási időszakra összesen 118 
vidékfejlesztési program készül. 

A vidékfejlesztési programok felépítése a következő: a terü-
let elemzésétől kezdve a vidéki terület igényeit is meghatá-
rozzák a hat vidékfejlesztési prioritással összefüggésben, 
amelyek további 18 kiemelt területre bonthatók le. Mindezek 
alapján stratégiát dolgoznak ki, kiválasztva azokat a kiemelt 
területeket, amelyek megfelelnek a konkrét nemzeti vagy 
regionális igényeknek.
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A kiemelt területek alkotják az egyes vidékfejlesztési prog-
ramok fő strukturális elemeit, és minden programnak van 
legalább egy számszerűsített célja, amelyet a megvalósí-
tása során teljesíteni kell. A stratégia kidolgozását követően 
olyan intézkedésekre és műveletekre tesznek javaslatot, 
amelyek megvalósításával el kell tudni érni a kitűzött célt. 
A vízminőség javításához szükség lehet például egy olyan 
intézkedéscsomagra, amely a vízkimosódás és -szivárgás 
csökkentésére szolgáló területrendezési gyakorlatokból, 
tanácsadási támogatásból és beruházásokból áll. 

Milyen mértékű támogatás  
áll rendelkezésre? 

A 2014 és 2020 közötti hétéves időszakra mintegy 95 milliárd 
eurót különítettek el az EMVA-nak az Unió költségvetéséből. 
A gyakorlatban ez csak egy részét jelenti a felhasználható 
támogatásnak, mivel minden egyes euróhoz, amivel az Unió 
hozzájárul a finanszírozáshoz, a tagállamok kormányainak 
és/vagy kedvezményezettjeinek hozzájárulást kell fizetniük, 
amelynek mértéke az érintett tagállam gazdasági fejlettsé-
gének szintjétől és a támogatott tevékenység típusától függ. 
Ezért a projekthez szükséges finanszírozás megteremtése az 

Unió, a nemzeti és a helyi szereplők közös felelőssége. Több 
tagállam emellett – a vidékfejlesztési programja finanszíro-
zásának növelése érdekében – átcsoportosította a közvetlen 
kifizetési előirányzatának egy részét.

Milyen típusú tevékenységek 
finanszírozhatók? 

Az EMVA számos különféle intézkedést finanszírozhat. Az 
alábbi lista ezek közül tartalmaz néhányat: 

 ▶  1. A gazdaságok teljesítményének és fenntarthatóságá-
nak javítására irányuló beruházások költségeihez való 
hozzájárulás, a mezőgazdasági termékek népsze rűsítéséhez 
és feldolgozásához nyújtott támogatás, valamint a nem 
mezőgazdasági jellegű tevékenységek létrehozásához és 
kifejlesztéséhez szükséges beruházások támogatása. 
 ▶  2. A vidéki területeken tevékenykedő gazdálkodók, erdé-
szek és kis- és középvállalkozások munkáját segítő tanác-
sadási szolgáltatások, amelyek javítják a gazdasági és 
környezeti teljesítményt, valamint elősegítik az éghajla-
tváltozáshoz való alkalmazkodást.

A LEADER SZEMLÉLET 
A LEADER alulról felfelé építkező vidék-
fejlesztési szemlélet, amelyet helyi akció-
csoportok indítottak útjára. A szemlélet az 
évek során igazolta, hogy hatékony eszköz 
lévén képes a helyi lakosoknak segíteni az 

előttük álló kihívások és lehetőségek értékelésében, vala-
mint abban, hogy megfogalmazhassák és megvalósít-
hassák ötleteiket. A 2007–2013 közötti időszak értékes 
tapasztalataira építve a LEADER sokkal kifinomultabb 
szemléletté vált a 2014–2020 időszakra nézve, miközben 
a híveinek száma is egyre növekedett.

A LEADER szemléletnek hét vezérelve van:

1. TERÜLETI JELLEG : kicsi, homogén és társadalmilag 
összetartó területre koncentrál.
2. ALULRÓL FELFELÉ ÉPÍTKEZIK : a helyi szereplők 
tervezik meg a stratégiát, és választják meg az intézke-
déseket.
3. KÖZ-MAGÁN PARTNERSÉG : a helyi akciócsoportok 
köz- és magánszektorbeli szereplőkből álló kiegyensúlyo-
zott csoportok, amelyek minden elérhető készséget és erő-
forrást képesek mobilizálni.
4. INNOVÁCIÓ : a helyi akciócsoportok kellő rugalmasság-
gal rendelkeznek az új ötletek és módszerek bevezetéséhez.
5. INTEGRÁCIÓ : a gazdasági, társadalmi,  kulturális és kör-
nyezetvédelmi intézkedések között, megkülönböztetendő 
az ágazati megközelítéstől.
6. HÁLÓZATÉPÍTÉS : az egymástól való, személyes, szer-
vezeti és intézményi tanulás helyi, regionális, nemzeti és 
európai szinten.
7. EGYÜTTMŰKÖDÉS : a LEADER-csoportok között pél-
dául tapasztalatcsere, az egymást kiegészítő jelleg vagy 
a kritikus tömeg elérése érdekében.

▶    A VIDÉKFEJLESZTÉSI  
PROGRAMOK SZÁMA 
ORSZÁGONKÉNT  
ÖSSZESEN ▶118

Forrás: Európai Bizottság

▶VIDÉKFEJLESZTÉS
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 ▶  3. Legfeljebb 70 000 eurónyi tőketámogatás a gazdálko-
dásba kezdő fiatalok induló vállalkozásához, valamint  
a vidéki területek nem mezőgazdasági jellegű tevékeny-
ségeihez.
 ▶  4. Foglalkozások, képzések, coaching, gazdálkodói és 
erdészeti csereprogramok, valamint látogatások formájá-
ban megvalósítható szakképzés.
 ▶  5. Alapvető falusi szolgáltatásokhoz és a kisméretű infra-
struktúra bármely típusának felújításához nyújtott támo-
gatás, a megújuló energetikai, energiamegtakarítási és  
a szélessávú infrastruktúrát érintő beruházásokat is 
beleértve.
 ▶  6. Termelői csoportok és szervezetek létrehozása azzal  
a céllal, hogy a termelők termelési folyamatait és termékeit 
a piaci igényekhez lehessen igazítani, és meg lehessen közö-
sen szervezni a termékek előállítását és értékesítését.
 ▶  7. Azoknak a földhasználóknak a támogatása, akik olyan 
mezőgazdasági gyakorlatok mellett kötelezik el magukat, 
amelyek pozitív hatással vannak a környezetre, és 
hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez. 
 ▶  8. A hagyományos gazdálkodásról az organikus gazdál-
kodásra való áttérés ösztönzése.
 ▶  9. A földhasználók támogatása a Natura 2000 hálózat-
ból és a víz-keretirányelvek rendelkezéseiből fakadó 
többletköltségek és elmaradt jövedelem kompenzálása 
céljából.
 ▶  10. A hegyvidéki területeken, illetve természeti vagy más 
egyéb sajátos korlátokkal rendelkező területeken gazdálko-
dók támogatása az érintett területen végzett mezőgazd-
asági termeléssel összefüggő nehézségek kapcsán 
felmerülő többletköltségek és elmaradt jövedelem kompen-
zálása céljából.
 ▶  11. Azoknak a gazdálkodóknak a támogatása, amelyek 
önként alkalmaznak állatjóléti módszereket a meglévő 
szabályok értelmében kötelezően teljesítendőeken felül.

Az EMVA eredményei és öröksége 

Az EMVA támogatást nyújt a földhasználóknak, amelynek 
révén környezetbarát gazdálkodást folytathatnak földjeiken, 
egyúttal élelmiszert állítanak elő és munkahelyeket terem-
tenek a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban.  
A támogatások szavatolják, hogy a földeket hatékonyan és 
fenntartható módon hasznosítsák, ami hozzájárul a társa-
dalom által elvárt közjavak biztosításához. Ilyen közjavak 
vagy a közjót szolgáló tevékenységek például a rekreációs 
jellemzők, az esztétikai látvány, a pihenésre szolgáló léte-
sítmények, az értékes természeti erőforrások (a talaj, a víz 
és a biológiai sokféleség) megóvása, valamint az éghajlat-
változás elleni küzdelmet szolgáló intézkedések. Mindez 
lehetővé teszi, hogy egészséges bolygót hagyjunk örökül  
a jövő generációi számára.

Az Unió vidékfejlesztési politikájának eredményei a vidéki 
területekre ellátogatva a legszembetűnőbbek. A gazdasá-
gok egyre versenyképesebbé válnak, új vidéki vállalkozások 
jönnek létre, a vidék, az élővilág és a természeti erőforrások 
pedig védelmet élveznek. A vidékfejlesztési támogatás segíti 
a vidéki területek közúti összeköttetésének javítását, illetve 
növeli a vízellátási, a szennyvízkezelési és a szociális szol-
gáltatások stb. színvonalát. A vidéki közösségekben erősebbé 
válik a kormányzás, és javul az ott élők életminősége.

A 2014–2020 közötti időszakban a vidékfejlesztési alapok-
nak hatékonyabban kell teljesíteniük, és az uniós támogatás 
fejében magasabb értéket kell előállítaniuk.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-
development-2014-2020/index_hu.htm

INNOVÁCIÓ 
A KÜLÖNFÉLE INNOVATÍV GYAKORLATOK  
A FEJLŐDÉS MOTORJAI LEHETNEK.

Az Unió Európa 2020 növekedési stratégiájának céljai 
hangsúlyozzák Európa valamennyi (vidéki és városi) régi-
ójának fontosságát abban a tekintetben, hogy egyenlő 
módon profitáljanak az innovációs lehetőségekből. Az új 
termékek, szolgáltatások, technológiák, folyamatok és 
szervezeti formák egyebek mellett növelhetik a gazdasá-
gok és más vidéki vállalkozások profitját, hatékonyabban 
óvhatják a környezetet, és megerősíthetik a vidék társa-
dalmi szövetét.

A 2010–2014 közötti időszakban változatos vidékfej-
lesztési intézkedéseket állítottak az innováció szolgála-
tába. Az ismeretátadást, a tanácsadói szolgáltatásokat, 
a tárgyi eszközökbe való beruházást és az együttműkö-
dést célzó intézkedések egyaránt különösen fontossá vál-
tak. Az új programok során ezeket a területeket fogják 
továbberősíteni.
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(1) A városfejlesztés felé vezető út az Európai Unióban, COM(97) 197 final.
(2) http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/urban2014/index_en.cfm 
(3)  „Az uniós szakpolitikák városi dimenziója – az uniós városfejlesztési menetrend 

legfontosabb elemei”, COM(2014) 490 final.

▶ AZ UNIÓ 
VÁROSFEJ-
LESZTÉSI

 MENETRENDJE
A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

Több mint 360 millióan élnek Európa városaiban. Ez 
több mint kétharmada az Unió lakosságának. Ezek  
a városi területek óriási közlekedési, mobilitási, mun-
kahely-teremtési, vállalkozásgazdálkodási, gazdasági, 
környezetvédelmi, lakhatási és szociális kihívásokkal 
szembesülnek, hogy néhányat említsünk a teendők 
közül. A városfejlesztési menetrend révén az Unió 
lépéseket tesz annak irányába, hogy hatékonyabban 
integrálja a városokat érintő említett kérdéseket az 
Unió politikájának alakításába. 

Mivel foglalkozik a városfejlesztési 
menetrend? 

Az Unió városfejlesztési menetrendjével kapcsolatos párbe-
széd már zajlik egy ideje. Az Európai Bizottság már a „Towards 
an urban agenda in the European Union” (A vá rosfejlesztés 
felé vezető út az Európai Unióban) (1) című 1997. évi közlemé-
nyében is azzal érvelt, hogy új törekvésekkel kell megerősíteni 
vagy visszaállítani az európai városoknak a társadalmi és 
kulturális integrációban, a gazdasági jólétben és a fenntart-
ható fejlődésben, valamint a demokrácia alapjaként betöltött 
szerepét. Az eltelt idő során a városfejlesztés az uniós dön-
téshozatali folyamatok kiemelkedőbb szereplőjévé vált, ami 
az új kohéziós politikában érzékelhető a leginkább. 

Ahogyan azonban a városokat érintő kihívások egyre komp-
lexebbé válnak, egyre többen adnak hangot annak a szem-
léletnek, hogy aktívabban be kell vonni a városokat az uniós 
politikák alakításába és végrehajtásába, illetve hogy az  
uniós politikákat is jobban hozzá kell igazítani valós igénye-
ikhez, mivel a városok lesznek a megvalósítás színterei. Az 
uniós városfejlesztési menetrendre irányuló új felhívások 
tükrözik ezeket az igényeket. Ezekre a felhívásokra vála-
szul az Európai Bizottság CITIES fórumot szervezett (2), hogy 
vitát indítson el az uniós városfejlesztési menetrend szük-
ségességéről. Mivel a fórumon egyértelmű igény merült   
fel a menetrend iránt, közleményt fogadott el (3),amely  

nyilvános konzultációt kezdeményezett a városfejlesztési 
menetrend legfontosabb elemeit illetően.

Nyilvános konzultáció az uniós 
városfejlesztési menetrend  
legfontosabb elemeiről 

A városfejlesztési menetrendről szóló nyilvános konzul-
táció 2014. július 18-án kezdődött és szeptember 26-án 
zárult . A konzultáció nagyon népszerűnek bizonyult ,  
a Bizottsághoz összesen több mint 220 válasz érkezett.  
A válaszadók között magánszemélyek, közigazgatási szer-
vek, magánvállalatok, valamint nemzetközi, civil társadalmi 
és egyéb típusú szervezetek voltak. 

Tizenöt tagállam is válaszolt, és habár a konzultáció hiva-
talosan lezárult, még mindig érkeznek tagállami válaszok 
a döntéshozatali folyamatok időzítése miatt. 

▶ SPANYOLORSZÁG 
A Torre Agbar mellett 
elhaladó Trambaix 
Barcelonában.

▶ SZLOVÉNIA  
Korszerű 
környezetbarát 
lakossági építészet 
Ljubljanában.
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nem utolsósorban a városi menetrend szükségességét.  
A válaszokat jelenleg is elemzik, és az eredményeket 2014 
végén összefoglaló jelentésben teszik közzé.

A konzultáció első eredményei

Az első elemzésből egyértelműen kiderül, hogy az érdekel-
tek többsége egyetért egy uniós városfejlesztési menetrend 
szükségességét illetően.

A konzultáció azt mutatta, hogy több területen, egyebek 
mellett a következőkön is nyilvánvalóan szükség van egy 
európai városfejlesztési szemléletre:

 ▶   a politikák koordinációjának javítása; 
 ▶  a polgárokkal szorosabb kapcsolatok kiépítése és életszín-
vonaluk javítása; 
 ▶   a közösen elfogadott stratégiák végrehajtásának javítása; 
 ▶  a sürgető társadalmi kihívások megoldása, például a szén-
dioxid-semleges gazdaság megteremtése. 

Egyértelmű az üzenet arról, mire van szükség, és mire nincs. 
A válaszadók nagy aránya kitart a szubszidiaritás tisztelet-
ben tartásának igénye mellett, és hogy el kell kerülni, hogy 
új jogszabály szülessen. Az uniós városi menetrendnek lehe-
tővé kell tennie a városok számára, hogy teljes mértékben 
hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégia végrehajtásához, 
azonban nem szoríthatja szigorú keretek közé a városok 
cselekvőképességét.

Egyértelmű támogatást élvez egy olyan új munkamódszer 
kidolgozása, amely biztosítja, hogy a városok aktívabb sze-
repet vállaljanak az uniós politikai folyamat alakulásában. 
Ezenkívül többen is amellett érveltek, hogy az Unió és  
a városok szempontjából különös jelentőséggel bíró priori-
tásokra, különösen az Európa 2020 stratégiához köthetőkre 
is összpontosítani kell. 

A következő lépések

A CITIES fórum és a nyilvános konzultáció nyomán egyér-
telmű igény merült fel a városi menetrend iránt, illetve elvá-
rásokat fogalmaztak meg a Bizottsággal szemben, hogy 
ismertesse ötleteit az uniós városfejlesztési menetrend jel-
legéről, és pontosan fogalmazza meg, hogyan kellene 
működnie a gyakorlatban.

A konzultáció döntő mértékben előmozdította az uniós 
városfejlesztési menetrenddel kapcsolatos vitát, azonban 
nem vetett véget neki. A Bizottság folytatni fogja a fő érde-
keltekkel a párbeszédet a konzultáció eredményein alapuló 
konkrétabb kérdések tekintetében, mielőtt 2015-ben előter-
jeszti a menetrendre vonatkozó javaslatát. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/
urb_agenda/index_en.cfm

A konzultáció során hat fő kérdést tettek fel: 

 ▶  1. Milyen fő indokok szólnak az uniós városfejlesztési 
menetrend mellett?
 ▶  2. Csak bizonyos számú városi kihívásra kell az uniós 
városfejlesztésnek koncentrálnia, vagy általános keretet 
kell meghatároznia?
 ▶  3. Megfelelő kiindulási alap „A holnap városai” jelentésben 
kifejtett európai városfejlesztési modell?
 ▶  4. Hogyan tudnak a városi érdekelt felek hatékonyabban 
hozzájárulni az uniós szintű politikaalakítási és végreha-
jtási folyamatokhoz?
 ▶  5. Melyek a legjobb módszerek a városi és területi tudás-
bázis és tapasztalatcsere erősítésének támogatására?
 ▶  6. Milyen helyi, regionális, nemzeti és uniós szinteket kell 
meghatározni? 

A kérdések elég általánosak voltak ahhoz, hogy a vitába 
újonnan bekapcsolódók is meg tudják válaszolni őket, 

▶ NÉMETORSZÁG 
Városi kertészkedés  
a bezárt Tempelhof 
repülőtér (Berlin) 
mellett, amelyet 
városi parkká 
alakítanak át. 
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▶ A KOHÉZIÓS POLITIKA 
HATÉKONYSÁGÁNAK 
ÉRTÉKELÉSE
 A BIZOTTSÁG PÁLYÁZATOT ÍR KI, HOGY  
MEGTALÁLJA A LEGJOBB ÉRTÉKELÉSEKET  
ÉS ÉRTÉKELÉSI JAVASLATOKAT

Az értékeléseknek két céljuk lehet: egyrészről segít-
hetik az uniós beruházások hatékonyságának és hatá-
sának értékelését, másrészről olyan eredményekkel 
járhatnak, amelyek hatással lehetnek a kohéziós poli-
tika jövőjére. Az új európai strukturális és befektetési 
alapok nagyobb súlyt fektetnek az operatív progra-
mok eredményorientáltságára, ezért a Bizottság 
törekvéseit az értékelési gyakorlatok és módszerek 
követendő példáinak azonosítására összpontosítja.

Noha a következő év során mérsékelt növekedést vár-
nak az európai gazdaságoktól, a pénzügyi válság nem ért 
véget, és egyre égetőbb szükség van új finanszírozási for-
rásokra. Az európai strukturális és befektetési alapok (ami 
öt alapból, nevezetesen az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, az Európai Szociális Alapból, a Kohéziós Alapból, 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapból áll) költségvetése  
a 2014–2020 közötti időszakra nézve 376 milliárd euró lesz. 
A regionális politikáért felelős biztos, Corina Crețu emlékez-
tet arra, hogy „csak az alapok jelentik az új finanszírozás 
forrását az égetően szükséges beruházási törekvések asz-
talán a reálgazdaságban”, és részben ez az egyik oka annak 
a növekvő médiafigyelemnek, amely az európai strukturá-
lis és befektetési alapok elköltésének módjával foglalkozik.

Eredmények és hatékonyság

Ez a figyelem egyre nagyobb mértékben összpontosul a ko- 
 héziós politika hatásaira, és több kérdést is felvet: Milyen 
eredményeket értünk el a befektetett források révén? Mi 
működött? Mi nem működött, és miért nem? Milyen viszony-
lagos hatásuk volt a különféle támogatásoknak? Mi működik 
a különféle körülmények között?

Habár nem volt kötelező a 2007–2013 közötti programozási 
időszakban, a tagállamokat és a régiókat szükség esetén 
ösztönözték a saját értékelésük kidolgozására és lebonyo-
lítására. Ez a megközelítés kedvező általános fogadtatásban 

A 2007 ÉS 2013  
KÖZÖTTI ÉRTÉKELÉSEK
2013-ig legalább 830 értékelést készítettek a 2007–2013 
programozási időszakról az ERFA és a Kohéziós Alap finan-
szírozásával történő tevékenységek kapcsán. 

Az értékelések 42 %-a folyamatokra és eljárásokra koncent-
rált, 36 %-a a végrehajtás terén elért előrelépésekre, és mind-
össze 22 %-a az eredményekre, noha 2013-ban a jelentések 
eredményorientált szemlélete vált hangsúlyossá. 

Azóta az alkalmazott módszerek terén is változás állt be. 
Egyre több olyan összehasonlító értékelés születik, amely  
a kohéziós politika eredményekre gyakorolt hatásának meg-
állapításával foglalkozik (a 2011–2012 közötti időszakban ez 
az arány 3 %, 2013-ban 6 % volt).

részesült, és a különböző tagállamokban többféle értékelési 
terv született (lásd a keretes írást). 

A 2014–2020 közötti európai strukturális és befektetési ala-
pokról szóló rendelet (1) radikális változást képvisel az ered-
ményközpontúság terén. A közös előírásokat tartalmazó 
rendelet hangsúlyozza a programcélokat, a várt eredmények 
eléréséhez szükséges intervenciós logikát, valamint a haté-
konyság és a hatások értékelését. Ezenkívül 2016-tól kez-
dődően éves jelentéstételt vár el az irányító hatóságoktól 
és a Bizottságtól az eredményekkel kapcsolatban – és adott 
esetben az értékelések eredményeiről is.

▶KOHÉZIÓS POLITIKA 

(1)   Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete  
(2013. december 17.) az ESB-alapokra vonatkozó általános  
rendelkezések megállapításáról (közös előírásokat tartalmazó rendelet).
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között a kutatás és innováció, a vállalkozástámogatás, az 
ikt, a nagyméretű infrastruktúra, a foglalkoztatás, a kész-
ségek és a társadalmi befogadás, illetve az intézményi kapa-
citásbővítés terén.  

A pályázat fő témája a strukturális alapok (azaz az ERFA és 
az ESZA) vagy a Kohéziós Alapok által társfinanszírozott 
műveletek hatékonyságának az alábbi három módszer leg-
alább egyikével történő ismertetése:

 ▶ex post költség-haszon elemzés;
 ▶elméleti alapú értékelések;
 ▶ kontrafaktuális értékelések.

Nemzetközi szakértői bizottság fogja kiértékelni a pályamű-
veket. A pályaművek elbírálása során figyelembe veendő 
szempont az értékelés során használt módszerek pontossága, 
valamint az, hogy az eredmények milyen politikai jelentősé-
get gyakorolhatnak a kohéziós politika jövőjére.

A nyertesek nem részesülnek pénzjutalomban, a zsűri azon-
ban mindkét kategóriából kiválasztja a három legkiválóbb 
pályázót, és a pályaművek szerzői meghívást kapnak a már 
említett 2016. évi konferencián való részvételre. 

Milyen jellegű beruházások a legígéretesebbek mind közül? 
Melyek azok a rejtett tényezők, amelyek bizonyos körülmé-
nyek között jelentős mértékben befolyásolhatják a munka-
helyteremtést? Ezek lehetnek azok a kérdések, amelyek 
válaszai valóban megváltoztathatják az uniós kohéziós poli-
tika jövőjét. 

A kérdésekre azonban nincsenek univerzális válaszok. Az évek 
óta Európa-szerte végzett kemény helyszíni kutatás az, amely 
táplálja a kumulatív tanulási folyamatot. Reméljük, hogy köze-
lebb juthatunk az említett és további kérdések megválaszo-
lásához. A Bizottság ezért minden, a témában jártas értékelő 
szakembert és kutatót ösztönöz a pályázaton való részvételre.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
A verseny részletei online érhetők el. A pályaműveket  
2015. december 31-ig várják. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/impact/evaluation/
index_en.cfm

További információ: 
REGIO-EVAL-CONFERENCE@ec.europa.eu
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▶ A STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS  
ALAPOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ELOS  
A 2007–2013 KÖZÖTTI  
PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK

JELMAGYARÁZAT: 

Forrás: Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága, 
DGA1.B.2. egység

Folyamat

Hatások

Monitorozás

Ezzel összefüggésben az Európai Bizottság Regionális és 
Várospolitikai Főigazgatósága, valamint a Foglalkoztatás,  
a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága 
2016-ban konferenciát szervez az uniós kohéziós politika 
hatékonyságáról. A rendezvényre a világ minden tájáról vár-
ják az érdeklődőket – egyetemi oktatókat és szakértőket, 
kutatóközpontokat, közigazgatási szerveket, kormányzati 
ügynökségeket és a magánszektor képviselőit annak meg-
vitatása céljából, hogy milyen különféle bevált gyakorlatok 
alkalmazhatók az értékelés és a politika kialakítása terén.

Elindult a pályázat

A konferencia előkészületeként a főigazgatóságok pályázati 
kiírást is közzétettek az uniós kohéziós politika legjobb érté-
kelését keresve. Kétféle kategóriában – a legjobb elkészített 
értékelések és a legjobb értékelésjavaslatok – várják a pálya-
műveket, amelyek témája a strukturális alapok által tár-
finanszírozott vagy elsődlegesen a Kohéziós Alap által 
támogatott műveletek hatékonyságának elemzése többek 
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A várható élettartam a jólét egyik legfontosabb lenyomata, 
és a nemzetközi színtéren az Unió kifejezetten jól teljesít 
e mutató tekintetében. 

Abból az 50 országból, amely világszinten a legmagasabb 
várható élettartammal büszkélkedhetett 2012-ben, 21 uniós 
tagállam volt. Közülük 18-ban magasabb a várható élettar-
tam, mint az Amerikai Egyesült Államokban. 
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▶ AZ UNIÓ POLGÁRAINAK 
VÁRHATÓ ÉLETTARTAMA 
2011-BEN
ÉLETKOR

EU-28 = 80,3 év
BE, IT, UK: 2010
Forrás: Eurostat

< 77,4

77,4 – 78,4

78,4 – 79,4

79,4 – 80,4

80,4 – 81,4

81,4 – 82,4

82,4 – 83,4

83,4 – 84,4

84,4 – 85,4

> 85,4

nincs  
adat

Canarias

Guyane

Açores Madeira

Guadeloupe
Martinique

RéunionMayotte
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▶ AZ USA POLGÁRAINAK  
VÁRHATÓ ÉLETTARTAMA 
2010-BEN

ÉLETKOR

USA = 78,6 év
Forrás: Measure of America

< 77,4

77,4 – 78,4

78,4 – 79,4

79,4 – 80,4

80,4 – 81,4

81,4 – 82,4

82,4 – 83,4

83,4 – 84,4

84,4 – 85,4

> 85,4
 
nincs  
adat

A élet hosszát és egészségességét a születéskor meghatározott 
várható élettartam alapján mérik. Ezt a mérőszámot a Measure 
of America számolta ki az egyszerűsített halandósági tábláza-
tok használatával, a Chiang-módszer alapján. A halandósági 
adatok a Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központoktól 
és az Egészségügyi Statisztikai Nemzeti Központtól származ-
nak, míg a lakossági becslések az USA népesség-nyilvántartási 
hivatala becsült népességszámokra vonatkozó programjának 
eredményein alapulnak. 

Az USA-ban csak Hawaii és Minnesota államban magasabb  
a várható élettartam az Unió átlagánál. Több déli államban 
az érték hasonló Lengyelországéhoz vagy Magyarországéhoz. 
Az Európa-térkép az Unióban tapasztalható regionális 
különbségeket szemlélteti. A születéskor várható élettartam 

Bulgária több részén, illetve Lettországban és Litvániában 
is kevesebb mint 74 év, míg az Unió egészét tekintve három-
ból két régióban ez az érték 80 év fölött van. Spanyolország, 
Franciaország és Olaszország 17 régiójában 83 év vagy 
magasabb a várható élettartam.
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2014 második felében Olasz-
ország volt az Európai Unió 
Tanácsának soros elnöke. 
Gilda Carbone, Olaszország 
kirendelt nemzeti szakértője, 
osztotta meg velünk tapaszta-
latait. Az olasz elnökség során 
a kohéziós politika tekinteté-
ben jelentkező fő kihívásokról 
és elért eredményekről is 
beszélt. 

▶  Olaszország 2014. július 1-jével lett az Unió soros 
elnöke. Ez igen aktív, intenzív időszak volt az Európai 
Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága 
szempontjából. Miért döntött úgy, hogy elfogadja a lehe-
tőséget, és az Európai Tanács olasz elnökségének fog 
dolgozni?

Ekkor már több mint öt éve a Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóságnál dolgoztam, azaz a Bizottság nézőpontjá-
ból foglalkoztam a kohéziós politikával. Biztos voltam benne, 
hogy ha az Európai Tanács soros elnökségének fogok dol-
gozni, azáltal tovább bővíthetem az uniós intézményekről 
szerzett tapasztalataimat és ismereteimet, és egy másik 
nézőpontból is megismerhetem a kohéziós politikát. Ezért 
éltem a lehetőséggel, és az olasz elnökség kohéziós politi-
kával foglalkozó csoportjában kezdtem el dolgozni azzal  
a meggyőződéssel, hogy uniós szakmai ismereteimet így 
kamatoztathatom a leginkább az olasz kormányzat javára.

▶  Mi volt az olasz elnökség programja a kohéziós politi-
kán belül a növekedésre és a munkahelyteremtésre 
vonatkozóan?

Az Európai Tanács olasz elnökségének „Europe, a Fresh Start” 
(Európa: új kezdet) című stratégiai programjában első pont-
ként ez szerepelt:„munkahelybarát Európa: a gazdasági 
növekedés megvalósítása”. Ez képezte az olasz elnökség 
kohéziós politikai programjának keretét.

▶ AZ EURÓPAI UNIÓ 
TANÁCSÁNAK OLASZ 
ELNÖKSÉGE
 A KOHÉZIÓS POLITIKA VÉGREHAJTÁSA  
JELENTETTE KIHÍVÁSOK

A regionális és területi politika vonatkozásában az olasz 
elnökségi program a következő célkitűzéseket fogalmazta 
meg: 

 ▶  Strukturált politikai vita ösztönzése az Európai Tanácsban 
azzal a céllal, hogy továbbra is kiemelt figyelmet kapjon  
a kohéziós politika fokozott hatékonyságának és a fokozot-
tan eredményorientált kohéziós politikai kezdeményezések-
nek a biztosítása, valamint hogy elősegítsék a strukturális 
politikai és gazdasági kormányzás közötti kapcsolat meg-
erősítésének hatásaira való reagálást. 
 ▶Annak hangsúlyozása, hogy miképpen tud hozzájárulni egy 
hatékony kohéziós politika az Európa 2020 stratégia 
felülvizsgálatához. 
 ▶Politikai vita folytatása az elnökségi trió területi kohéziós 
és várospolitikájának keretében meghirdetett uniós város-
fejlesztési menetrendről azzal a céllal, hogy a 2015-ös év 
végére rendelkezésre álljon az Unió területi kohéziós célki-
tűzésének megvalósítására vonatkozó felülvizsgálat, 
továbbá a kohéziós és a várospolitika megfelelőbb össze-
kapcsolása érdekében. 
 ▶A 2007–2013 közötti időszak eredményeinek elemzése és 
az új, 2014–2020 közötti időszak programjainak elindítása. 
 ▶A makroregionális stratégiák végrehajtásának fejleszté-
séhez és megszilárdításához való hozzájárulás.

Az elnökség teljes mértékben végrehajtotta kohéziós politi-
kai programját.

▶  Mi volt a legnagyobb kihívás az olasz elnökség ideje alatt?

Mindenképpen nagy kihívás volt a Bizottság gazdasági, társa-
dalmi és területi kohézióról szóló hatodik jelentésére vonat-
kozó tanácsi következtetések elfogadása. A hatodik jelentés 
fontos dokumentum, mivel a kohéziós politikát teszi meg  
a legfontosabb uniós szintű beruházási politikának a gazda-
sági, társadalmi és területi kohézió célkitűzéseinek megva-
lósítása terén, valamint az egyik legfontosabb beruházási 
politikának az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek meg-
valósítása terén; ezenkívül enyhíti a válság hatásait; a pénz-
ügyi konszolidáció, a strukturális reformok és a növekedés 
„politikai egyvelegében” betöltött fontos szerepének köszön-
hetően pedig felhívja a figyelmet a kohéziós politika által 
támogatott beruházásokra.
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A tagállamoknak sajátos körülményeik, valamint a kohéziós 
politika esetükben fennálló relevanciája és hatása függvé-
nyében különböző véleményük lehet a kohéziós politikáról, 
valamint a kohéziós politika és a gazdasági kormányzás 
közötti megerősített kapcsolatról és az intézményi átmeneti 
időszakkal járó bizonytalanságokról. Ezért fontos feladatunk 
volt egy olyan „közös nevező” meghatározása, amely ésszerű 
alapot jelenthet a munkahelyteremtés és növekedés jövő-
beli előmozdítása szempontjából. 

▶  Véleménye szerint mi ennek a hat hónapnak a fő ered-
ménye, és mit hagy maga után örökségként az olasz 
elnökség?

Az olasz elnökség által elért legfőbb általános eredmény az, 
hogy az Európai Tanács javaslatot tett egy olyan rendszeres 
vita megrendezésére az Általános Ügyek Tanácsában, ame-
lyen az érintett miniszterek megvitathatják az európai struk-
turális és befektetési alapok támogatásának gyakorlati 
alkalmazását és eredményeit. Ez a rendszeres vita így 
lényegi módon járul hozzá a kohéziós politika hatékony és 
eredményorientált végrehajtásának biztosításához. 

Ez a kohéziós politikával foglalkozó egész közösség szá-
mára siker volt: a kohéziós politika mostantól rendszere-
sen, a Tanács hivatalos ülése keretében hallathatja hangját.  
A kohéziós politikára vonatkozó, rendszeres, hivatalos poli-
tikai vita nemcsak azt garantálja, hogy az uniós költségve-
tésnek egy igen jelentős részét a lehető leghatékonyabban 
költsék el a növekedés és munkahelyteremtés támogatása 
érdekében, hanem azt is, hogy a kohéziós politika néző-
pontját a növekedéssel, a munkahelyteremtéssel, valamint 
az ESB-alapokkal kapcsolatos kérdések megvitatásakor is 
vegyék figyelembe. 

Az Általános Ügyek Tanácsának 2014. november 19-i,  
a kohéziós politikára vonatkozó ülésén egyrészről elfogad-
ták a Bizottság gazdasági, társadalmi és területi kohézióról 
szóló hatodik jelentésére vonatkozó következtetéseket, más-
részről megvitatták, hogy a kohéziós politika hogyan járul 
hozzá az Európa 2020 stratégia középtávú felülvizsgálatá-
hoz. Az ülés további témája volt a 2014–2020 közötti idő-
szak programjainak elfogadási folyamata.

Érdemes a jövőben is rendszeresen hivatalos vitákat tartani 
a kohéziós politikáról, többek között a következő témákról: 
a Bizottság éves összefoglaló jelentéseiről, a Bizottság 2017. 
és 2019. évi stratégiai jelentéseiről, valamint az egyéb jövő-
beli kérdésekről: az Európa 2020 stratégia felülvizsgálatá-
ról, a Bizottság által 2014. november 26-án elfogadott 
európai beruházási terv végrehajtásáról, a partnerségi meg-
állapodásokra és a 2014–2020 közötti időszak programjaira 
vonatkozó tárgyalások eredményeiről szóló bizottsági jelen-
tésről stb.

Véleményem szerint az Általános Ügyek Tanácsának kohé-
ziós politikai ülésén folytatott vita fontos lehetőség volt arra, 
hogy a kohéziós politikát mint olyan „önálló” uniós politikát 
megerősítsük, amely – sajátos jellemzőinek, például a több-
szintű kormányzási struktúrának és az ágazati, illetve terü-
leti szempontból integrált megközelítésnek köszönhetően 
– továbbra is fontos szerepet játszik a növekedés és mun-
kahelyteremtés újraindításában Unió-szerte.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
www.italia2014.eu

 ▶ Matteo Renzi, Olaszország miniszterelnöke 
ismerteti az olasz elnökség programját az 
Európai Parlamentben.
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▶ AZ ELSŐ HIBRID 
SZÉLERŐMŰ

▶NÉMETORSZÁG 

Németországban innovatív szélenergia-generátor ala-
kítja át az aktuálisan fel nem használt energiát hidro-
génné, későbbi felhasználásra. 

A keletnémet Uckermark régióban olyan innovatív áramfej-
lesztő rendszert hoztak létre, amely a szélenergiából fejlesz-
tett áram feleslegét hidrogénné alakítja át.

A projektet Európa egyik vezető szélenergia-szolgáltatója,  
a brandenburgi székhelyű ENERTRAG AG hajtotta végre, amely 
a brandenburgi Cottbus-Senftenberg Műszaki Egyetemmel, 
a Deutsche Bahn AG-vel, a Vattenfall Europe-pal és a Total 
Germany-vel partnerségben fejlesztette ki az új, hibrid 
technológiát. 

Az ENERTRAG hibrid szélerőműre vonatkozó projektje 2011-
ben kísérleti projektként indult. A hibrid szélerőmű tulajdon-
képpen egy szélerőmű és egy olyan vízelektrolízis-berendezés 
ötvözete, amely az energiafelesleget hidrogénné alakítja át. 
A magas energiaszükséglet jellemezte napokon a hidrogént 
egy kapcsolt hő- és villamosenergia-erőműben visszaalakít-
ják elektromos árammá, és az ideális kimenő teljesítmény 
elérése érdekében biogázzal elegyítik. 

A fel nem használt elektromosság hidrogénné történő 
átalakítása olyan modellt kínál a jövőre nézve, amellyel sta-
bilizálni lehet és ki lehet egyensúlyozni a megújuló energiák 
felhasználását.

A felesleges hidrogéngázt a hidrogénmeghajtású autók szá-
mára üzemanyaggá alakítva berlini gépjármű-töltőállomá-
sokra lehet szállítani. Ráadásul a kapcsolt energiatermelési 
folyamatból származó hulladékhőt is felhasználják a közeli 
Prenzlau város távhőellátó rendszerében. 

Ez a hibrid erőmű a maga nemében az elsők közé tartozik a 
világon, és jól szemlélteti a szélfarmokon termelt megújuló 
energia felhasználásának és tárolásának sokrétű lehetőségeit. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
megvalósult projekt szemlélteti, hogyan lehet áthidalni a meg-
újuló energia hasznosítása terén jelentkező legsürgetőbb 
nehézségeket. A szélerőműben termelt felesleges elektromos 
áramot hidrogénné alakítva a helyszínen tárolják,, így kiegyen-
súlyozható a napenergia- vagy szélenergia-ellátásban jelent-
kező természetes ingadozás. Ilyen módon a megújuló energia 
100 %-ban flexibilissé válik, azaz akkor és ott használható 
fel, amikor szükség van rá.

Ez a projekt a megújuló energiaforrások (pl. szélenergia) 
felhasználásának növelésével jelentős mértékben hozzá-
járul ahhoz az uniós célkitűzéshez, amely szerint 2020-ra 
20 %-ra kell növelni a megújuló energiaforrások arányát az 
energiakínálatban.

„Az ENERTRAG hibrid szélerőmű jelentős mérföldkő a meg-
újuló energiaforrások rendszerbe történő integrációjában.  
A hidrogénné történő átalakítás a legjobb módja annak, hogy 
a megújuló energiaforrásokat integráljuk az üzemanyagok 
és fűtőanyagok rendszerébe” – nyilatkozta Jörg Müller, az 
ENERTRAG ügyvezető igazgatója.

▶ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
https://www.enertrag.com/en/project-development/ 
hybrid-power-plant.html
Az ERFA brandenburgi képviseletéről az irányító hatóság 
honlapján olvasható további információ:  
www.efre.brandenburg.de

Teljes összeg:
10 948 000 EUR
EU-hozzájárulás:  
6 082 000 EUR
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▶  NŐI VÁLLALKOZÓK AZ 
EXPORT ÉS AZ ÜZLETI 
KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉÉRT

Több mint 200 brit és francia vállalkozó nő csatlako-
zott ahhoz a La Manche-csatornán átívelő innovatív 
vállalkozói hálózathoz, amelynek célja az üzleti isme-
retek fejlesztése, az export előmozdítása, valamint  
a bevált gyakorlatok átadása.  

A B.NEW (Business Network for Enterprising Women – Női 
vállalkozók üzleti hálózata) hálózatot 2009-ben hozták létre, 
hogy összehozzák egymással Bretagne (FR), Cornwall és 
Hampshire (UK) tehetséges női vállalkozóit. Olyan, a La 
Manche-csatornán átívelő hálózatot akartak létrehozni, 
amely támogatja a nők által vezetett üzleti vállalkozások 
létrehozását, és megkönnyíti az ilyen vállalkozások nemzet-
közivé válását. Megalapítása óta több mint 200 brit és fran-
cia női vállalkozó csatlakozott a B.NEW hálózathoz. 

A hálózatba belépő üzletasszonyok nagyon különböző ága-
zatokat képviselnek: van itt minden a divattól és az üzleti 
tanácsadástól a turizmusig, a kézművességig, a formater-
vezésig és a filmgyártásig.

A szervezet egyik fő célkitűzése, hogy segítséget nyújtson 
a nőknek saját vállalkozásaik elindításában és fejleszté-
sében. A hálózat révén az új vállalkozók kapcsolatba kerül-
hetnek a La Manche-csatorna túlpartján élő, tapasztalt 
üzletasszonyokkal. A hálózat ugyanakkor – az általa terem-
tett kapcsolati tőke kiaknázása révén – a La Manche-
csatornán átívelő export fejlődése előtt is utat nyit.

A B.NEW céljai között szerepel az is, hogy a brit és francia 
(bretagne-i) női vállalkozók megosszák egymással a nők által 
vezetett vállalkozásokkal kapcsolatos bevált gyakorlatokat, 
és interkulturális, valamint üzleti kapcsolatokat építsenek ki 
egymás között. Létrehozták a B.NEW hálózatban részt vevő 
üzleti vállalkozások adatbázisát is, ami hozzájárul a vállalko-
zások nemzetközivé válásához, és segít a női vállalkozóknak 
hozzájutni az uniós és nemzeti támogatásokhoz. A hálózat 
honlapján fórumot üzemeltetnek, ahol a tagok megoszthat-
ják egymással tapasztalataikat és a bevált gyakorlatokat, 
miközben új kapcsolatokat építhetnek ki.

A B.NEW hálózat ugyanakkor előmozdítja a nyelvtanulást, és 
hozzájárul a vállalkozásalapításra vonatkozó és informatikai 
ismeretek elsajátításához. Eddig mintegy 400 vállalkozás vett 
részt a hálózat rendezvényein, így például műhelytalálkozó-
kon, képzéseken és hálózatépítési eseményeken. Több mint 

hatvanan vettek részt a hálózat nyelvi és informatikai 
képzésein.

A B.NEW feladatának tekinti a nők által vezetett vállalkozá-
sok dinamikájának jobb megértését is, ezért összehasonlító 
kutatást végzett a különböző területeken tevékenykedő női 
vállalkozók helyzetéről. A kutatás keretében kerekasztal-
beszélgetéseket és interjúkat folytattak, amelyekkel azono-
sítani kívánták a női vállalkozók által tapasztalt akadályokat 
és ezek leküzdésének lehetséges módjait. A projekt keretében 
ajánlásokat fogalmaznak meg a francia és brit döntéshozók-
nak azzal kapcsolatosan, hogyan támogathatnák a női 
vállalkozásokat. 

A projektet az ERFA finanszírozza az INTERREG IVA határon 
átnyúló együttműködési program keretében (Franciaország, 
Csatorna – Anglia), amelynek általános célkitűzése új vál-
lalkozások és munkahelyek létrehozása, valamint a nők 
képesítéshez kötött munkákhoz való hozzáférésének elő-
mozdítása a La Manche-csatorna mindkét partján. 

▶ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://www.bnew-project.eu/

Teljes összeg:
1 783 000 EUR  
EU-hozzájárulás:  
891 000 EUR

▶EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
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▶ESEMÉNYNAPTÁR 

2015. JANUÁR 19.
_Brüsszel (BE)

Az ESB-alapok támogatását 
szolgáló pénzügyi eszközök

2015. FEBRUÁR 4–6.
_Riga (LV)

Második Konferencia az 
Uniós Kohéziós Politikáról

2015. MÁRCIUS 5.
_Brüsszel (BE)

Hogyan működhetnek 
együtt a regionális és 
helyi partnerek az  
Európa 2020 céljainak 
teljesítéséért 

Ezekről a rendezvényekről további információ
található az Inforegio webhelyen: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/
conferences/agenda/index_hu.cfm

▶

Európai Bizottság,  
Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság  
Kommunikáció – Ana-Paula Laissy
Avenue de Beaulieu 1 – B-1160 Bruxelles
E-mail: regio-panorama@ec.europa.eu
Internet: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_hu.cfm

http://ec.europa.eu/inforegio

www.yammer.com/regionetwork
DG REGIO együttműködési platform

https://twitter.com/@EU_Regional

www.twitter.com/CorinaCretuEU

www.flickr.com/euregional

Iratkozzon fel „REGIOFLASH” hírlevelünkre!
www.inforegiodoc.eu

KAPCSOLAT-
TARTÁS
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