
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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▶HÍREK RÖVIDEN 

▶ HÍREK  
 [HÍREK RÖVIDEN]

http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/ireland/report2014.pdf
http://www.fin-en.eu/index.php/fin/guidelines/
http://www.fin-en.eu/index.php/fin/guidelines/


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
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▶ 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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