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A regionális politikáért
felelős uniós biztos

A Görögország új támogatási programjáról szóló közelmúltbéli megállapodás folyományaként a Bizottság 2020-ig több
mint 35 milliárd EUR-nyi munkahely-teremtési és növekedésösztönzési támogatást irányzott elő Görögországnak az
Unió költségvetéséből.
Az európai strukturális és beruházási alapoknak jelentős
szerepük lesz a görög gazdaság fellendítésében. A tavaly
decemberben elfogadott operatív programok révén
Görögország 2014 és 2020 között több mint 20 milliárd
EUR-nyi támogatást fog kapni a kutatás-innovációra, az
ikt-ra, a kkv-k versenyképességének javítására, az energiahatékonyság növelésére, a fenntartható városfejlesztésre, valamint az oktatásra és a társadalmi befogadásra
irányuló beruházásokra. A görög hatóságok előtt megnyílik
tehát a lehetőség, hogy az ezekkel a területekkel kapcsolatos céljaikat valóra váltsák.

Az energiaunió
A főigazgatóság aktívan részt vett az energiaunióról szóló
csomag előkészítésében, amelyet a Bizottság 2015 februárjában fogadott el. A csomag célja a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretének
megvalósítása. Mivel az energiastratégia igen jelentős regionális vetülettel bír, az Unió kohéziós politikájának fontos szerepe lesz az energiaunió gyakorlati megvalósításában. Sokkal
több támogatás fog jutni a karbonszegény gazdaság fejlesztésére, többek között a fenntartható energiagazdálkodás
területeit – így például az energiahatékonyságot, a megújuló
energiát, az intelligens elosztóhálózatokat –, valamint a fenntartható multimodális városi mobilitást érintő beruházásokra.
A tagállamoknak a partnerségi megállapodásaik szerint már
eddig is mintegy 38 milliárd EUR-nyi finanszírozást ítéltek oda.

Open Days
Az idei OPEN DAYS az „Európai régiók és városok: a beruházások és a növekedés partnerei” címmel zajlik majd. A régiók
és városok 2015. évi európai hete a kkv-kra és a munkahelyteremtésre, a digitális egységes piacra, az energiaügyre
és a város- és vidékfejlesztésre fog koncentrálni.
Azzal, hogy 2014–2020 során az európai régiók, városok és
a reálgazdaság fejlesztésére mintegy 351,8 milliárd EUR-nyi
forrást tesz elérhetővé, a kohéziós politika az EU első számú
beruházási eszközévé vált. A 2015. évi OPEN DAYS jó alkalom
lesz arra, hogy a nemzeti és regionális irányító hatóságok,
a kedvezményezettek és az Unió intézményei megosszák
egymással nézeteiket, és megfelelő, egyúttal pragmatikus
szemléleteket dolgozzanak ki a források felhasználására.
Az OPEN DAYS rendezvénysorozat részeként rendezik meg
a 2015. évi RegioStars díjkiosztóját, amelyen – ismét hangsúlyoznám – azokat az uniós kohéziós politika támogatásával
megvalósuló leginnovatívabb és legötletesebb projekteket
díjazzák, amelyek érdekes és eredeti kezdeményezéseket
mutatnak be az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés, valamint a városfejlesztés terén. A rangos díjakért
17 projekt száll versenybe, amelyeket 143 pályamű közül
választanak ki.
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