
Európa digitális egységes piaci stratégiája felgyorsíthatja 
a növekedést, és évente 3,8 millió új munkahelyet hozhat létre. 
Az európai strukturális és beruházási alapoknak nagy szerepük 
van abban, hogy ezek a célok megvalósuljanak.

Az ERFA és a Kohéziós Alap több mint 20 milliárd EUR-t fordíthat 
2014–2020 között a digitális egységes piac megalapozására. 
A Panorama magazin aktuális számában bemutatjuk, hogy 
a kohéziós politika hogyan járulhat hozzá e cél teljesítéséhez.

Az, hogy a társadalom a lehető legszélesebb körben használja 
az internetet, fontos Európa növekedése és fejlődése szem-
pontjából. Az ehhez szükséges szolgáltatási és infrastruktu-
rális beruházások hozzá fognak járulni ahhoz, hogy Európa 
polgárai igénybe vehessék az e-kormányzat, az e-befogadás, 
az e-kultúra, az e-egészségügy és az e-igazságszolgáltatás 
online szolgáltatásait.

A beruházások fontos elemei az egységes digitális piac létre-
hozására irányuló átfogó bizottsági terveknek. Ahhoz azon-
ban, hogy a projektek támogatásban részesüljenek, a tagállami 
javaslatoknak egy jól megtervezett és célirányos politikai stra-
tégiába kell illeszkedniük.

Fontos, hogy az ikt-beruházásokat regionális és nemzeti szin-
ten egyaránt teljes mértékben össze kell hangolni. A tagállamok 
stratégiai kapacitásának bővítése és a bevált gyakorlatok meg-
osztása érdekében a Bizottság nagymértékben támogatja a digi-
tális növekedéssel foglalkozó nemzeti stratégiák kidolgozását. 

Az Interreg 25 éve

Idén ünnepeljük az európai területi együttműködés fennállá-
sának 25. évfordulóját. Az Interreg egyre népszerűbb finanszí-
rozási programmá vált az elmúlt években. Támogatta a régiók 
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és városok együttműködési törekvéseit, hogy az ott lakók közös 
megoldásokat találjanak közös problémáikra, legyen szó akár 
az innováció, az egészségügy, az infrastruktúra, az oktatás, 
a képzés vagy az energiagazdálkodás területéről. A mostani 
szám bemutat néhányat a kezdeményezések közül. A példák 
jól szemléltetik, hogy az Interreg kétség kívül az európai kohé-
ziós politika fontos mérföldkövévé vált. 

Az évfordulóhoz kapcsolódó ünnepségsorozat szervezése már 
elkezdődött. A legfontosabb rendezvény az „Interreg 25 éve” 
elnevezésű konferencia lesz, amelynek a luxemburgi Esch-
Belval ad otthont idén szeptember 15–16-án. A konferencia 
kiváló alkalom lesz arra, hogy megünnepeljük az elmúlt évszá-
zad eredményeit, és hogy áttekintsük az „Interreg 2040” prog-
rammal kapcsolatos elképzeléseinket. A konferencia után egy 
három hónapos nyilvános konzultációt indítunk útjára, amellyel 
szeretnénk képet kapni a határ menti régiók szakpolitikával 
kapcsolatos nehézségeiről, az ott élők aggályairól és az előttük 
álló kihívásokról.

További előrelépések az operatív 
programok terén

Az ESB-alapokhoz kapcsolódó tagállami operatív programok 
jóváhagyását illetően is folyamatos előrelépéseket értünk el.  
A javaslatok többségét már jóváhagyták, a fennmaradókat 
pedig 2015 végéig fogják elfogadni, hogy az Unió fő prioritá-
sai közül támogatást nyújtsanak az energiabiztonság, az 
éghajlat-politika, a digitális gazdaság, a városfejlesztés terü-
leteinek és a kkv-k számára. 
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