
AZ EU-KÍNA ÉS  
AZ EU-CELAC  
KAPCSOLATÁRÓL 
SZÓLÓ JELENTÉSEK
Az Inforegio webhelyén nemrégiben két új jelentést tettek 
közzé a nemzetközi kapcsolatok témakörében.
 Az első az Unió és Kína közötti politikai együttműködés-
ről szól a 2006 és 2015 közötti időszakra nézve, áttekin-
tést nyújtva az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatósága és a kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbi-
zottság közötti kilencéves kooperációról a regionális politika 
terén. Az évente megrendezett magas szintű szemináriumok 
és helyszíni látogatások, amelyekben mindkét oldalról a regi-
onális és városi testületek tagjai is részt vettek, rendkívül 
sikeresnek bizonyultak a regionális és városfejlesztési kérdé-
sekkel, kapacitásbővítéssel és egyéb témakörökkel kapcso-
latos tapasztalatok cseréjének elősegítése szempontjából. 
A jelentés az együttműködés folytatásával is foglalkozik, 
amely az EU–Kína 2020 stratégiai együttműködési menet-
rend részeként valósul majd meg.
 A második jelentést – amely az EU és a Latin-amerikai 
és Karibi Államok Közössége közötti, a regionális és város-
politika, valamint a határon átnyúló politika terén végzett 
nyolcéves együttműködést összegzi – a 2015 júniusában 
megtartott EU–CELAC csúcstalálkozó alkalmából adták ki.  
 A gazdagon illusztrált jelentés számos projektpéldát is 
bemutat, valamint Corina Creţu biztos és a latin-amerikai part-
nerországok minisztereinek nyilatkozatait is tartalmazza.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/
cooperation/international/ 

NYILVÁNOS MEGHALL-
GATÁS AZ ENERGIA-
UNIÓRÓL ÉS AZ 
INTELLIGENS 
SZIGETEKRŐL
Az INSULEUR (az Európai Unió szigeti régióiban működő 
kereskedelmi és iparkamarák hálózata) július 10-én nyilvá-
nos meghallgatást tartott az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnál. Az „Energiaunió és intelligens szigetek” néven 
megrendezett esemény során a szigeti régiók kihívásait és 
lehetőségeit vitatták meg az energiapolitika terén.
 Az energiaunió köztudottan a Juncker vezette Bizottság 
egyik fő prioritása – amelynek célja, hogy az Unió polgárait 
és vállalkozásait biztonságos, fenntartható, versenyképes és 
elérhető árú energiával lássa el –, az EU szigetei pedig külön-
leges bánásmódot igényelnek, mivel a kontinentális európai 
területektől jelentősen eltérő infrastrukturális és energiaellá-
tási helyzetben vannak. A szigetek – amelyeknek népessége 
közel 20 millió, amely az EU lakosságának körülbelül 4 %-a 
– fontos részét képezik az európai energiahálózatnak. 
 Míg a szigetek gyakran távol esnek más területektől, kevés 
kapcsolattal rendelkeznek, és kisebb piaci részesedéssel bír-
nak, a megújuló energiaforrások – napenergia, szélenergia és 
tengeri energiák – terén komoly tartalékokkal rendelkeznek. 
Emellett kisméretű és integrált piacaiknak köszönhetően ide-
ális terepet kínálnak az energiahatékonyság terén végrehaj-
tott kísérleti projektekhez. 
 Az energiahatékonyságot és a megújuló energiát közép-
pontba helyező projektek 2014–2020-as időszakra szánt 38 
ezer millió EUR-s, az ERFA és az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap által nyújtandó támogatásával az EU szigetei számára 
adott a lehetőség, hogy intelligens technológiákat építsenek 
ki és a fenntartható energia úttörőivé váljanak. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.insuleur.org/noticia.php?Cod_not=172
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▶HÍREK RÖVIDEN 

▶ HÍREK  
  [HÍREK RÖVIDEN]

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/international/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/international/
http://www.insuleur.org/noticia.php?Cod_not=172


DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS 
A KKV-KNÁL 
Idén októberben a Tartalmak, Technológiák és Kommuniká-
ciós Hálózatok Főigazgatósága pályázati felhívást tesz közzé 
olyan új regionális ökoszisztémák létrehozásának ösztönzése 
céljából, amelyek technikai támogatást és finanszírozási 
lehetőségeket teremtenek a feldolgozóiparban működő kkv-k 
és közepes piaci tőkeértékű vállalatok (2 és 10 milliárd dollár 
közötti piaci tőkeértékkel rendelkező vállalatok) számára. 
A program 2. szakaszában (2015–2018 között) az innovációs 
központként működő regionális kompetenciaközpontok 

Július 28-án az Európai Bizottság útjára indította az EU Alpok 
régióra vonatkozó stratégiáját (EUSALP). A hét országot és 
több mint 70 millió lakost érintő stratégia célja, hogy erősítse 
az együttműködést a régióban, és ezáltal ösztönözze a növe-
kedést, az infrastruktúra fejlődését, a környezetvédelmet és 
az energiagazdálkodást. 
 Az Alpok hagyományosan a világ egyik leggazdagabb 
régiójának számít, amely az európai gazdasági tevékenység 
és innováció fókuszpontja. A régióban található országok 
azonban így is számos kihívással szembesülnek, többek 
között az összeköttetés és az éghajlatváltozás terén. 
 Az EUSALP az EU negyedik makroregionális stratégiája – 
olyan integrált keretrendszer, amely összeköti az azonos föld-
rajzi területen található tagállamokat és a szomszédos 
országokat. A már meglévő keretrendszerekre és uniós prog-
ramokra – többek között az ESB-alapokra – építő stratégiák 
a közös kihívások megoldását, valamint a gazdasági, társa-
dalmi és területi kohézió javítását tűzték ki célul. 
 A hét országra – Ausztria, Franciaország, Németország, 
Olaszország, Szlovénia, Liechtenstein és Svájc – kiterjedő 
EUSALP összesen 48 régiót ölel fel, és négy fontos politikai 
területre koncentrál majd. 
▶1. Gazdasági növekedés és innováció: a kutatás, a turizmus 
és a kkv-k ösztönzése és támogatása; 
▶2. Kapcsolatépítés és mobilitás: a közutak, a vasutak és 
a szélessávú hozzáférés javítása az elzárt területeken;

 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/
macro-regional-strategies/alpine/

▶3. Környezet és energia: közös erőforrások összevonása 
a környezetvédelem és az energiahatékonyság elősegítése 
érdekében; 
▶4. Hatékony és eredményes kormányzási modell a régió 
számára.
 Corina Creţu regionális politikáért felelős biztos hisz az 
EUSALP lehetőségeiben és életképességében: „Az alpesi 
régiók nagy hagyományokkal rendelkeznek az együttműkö-
dés terén. Számos hálózat ki van már építve, a stratégia célja 
pedig az, hogy erősítse a meglévő szolidaritást. Ez Európa 
negyedik makroregionális stratégiája: a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a siker nagymértékben függ az elkötelezett-
ségtől és az érdekelt felek részvételétől. Ezért erős politikai 
vezetésre, valamint a regionális és nemzeti partnerek aktív 
részvételére van szükség ahhoz, hogy teljes mértékben kiak-
názzuk az EU Alpesi régióra vonatkozó stratégiájának minden 
lehetőségét.”
 A stratégia Európai Tanács által történő jóváhagyására 
várhatóan még idén sor kerül. 

pályázhatnak a támogatásra, amelynek felhasználásával fel-
mérhetik a fenntartható technológiai együttműködés lehe-
tőségét a kompetenciaközpont és a régió kkv-i és közepes 
piaci tőkeértékű vállalatai között a digitális átállást lehetővé 
tévő csúcstechnológiák bevezetése terén. Emellett az ilyen 
együttműködések regionális alapokból történő támogatásá-
nak lehetőségét is megvizsgálják.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.i4ms.eu

ELINDÍTOTTÁK AZ EU ALPOK RÉGIÓRA 
VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁT 
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