
A felmérés új eredményekkel szolgál 
azzal kapcsolatban, hogy mi az 
emberek véleménye az uniós 
határokon átnyúló együttműködésről

Az Európai Bizottság által közzétett, határokon 
átnyúló együttműködésről szóló, átfogó felmérés 
nagyobb fokú interakciót és bizalmat mutat 
a határ menti közösségek körében.

2020 februárja és áprilisa között az Európai Bizottság 
nevében, a Gallup International által készített, határon 
átnyúló együttműködésről szóló, átfogó felmérés ered-

ményeit Ferreira biztos tette közzé október 15-én.  

A felmérés a NUTS III határrégiók közötti együttműködésre 
összpontosít legalább két különböző uniós tagállam és/vagy 
néhány, Unión kívüli országban. A felmérést a 27 uniós tag-
állam, Andorra, Liechtenstein, az Egyesült Királyság, Norvégia 
és Svájc Interreg határon átnyúló együttműködési (CBC) prog-
ramjai által lefedett határrégiókban készítették. 

A mostani egy előző, 2015-ben megvalósított felmérés foly-
tatása. A felmérés ugyanazokkal a témákkal foglalkozik, neve-
zetesen: a határon átnyúló együttműködési programokkal 
kapcsolatos tudatosság, a határokon átnyúló mobilitás, 
a szomszédos országokból származó polgárok megítélése 
(határokon átnyúló tapasztalat) és a határrégiók közötti, hatá-
rokon átnyúló együttműködés útjában álló akadályok.

A határon átnyúló együttműködési 
programokkal kapcsolatos tudatosság

2015 óta az uniós regionális politika által finanszírozott, 
határon átnyúló tevékenységekkel kapcsolatos tudatosság 
7 százalékponttal csökkent. Az Interreg határon átnyúló 
együttműködési programjai által lefedett határrégiókban élő 
válaszadók csupán 24 %-a hallott valamilyen, a területükön 
végzett és uniós támogatással megvalósuló határon átnyúló 
együttműködési tevékenységekről. 

Az 54 Interreg programot illetően ez a tudatossági szint 51 % 
(Szlovénia–Magyarország) és 11 % (Litvánia–Lengyelország) 
között mozog. Ez kétségkívül kiábrándító eredmény, ugyanak-
kor viszont arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy a jövő-
ben fokozza a kommunikációs erőfeszítéseket, partnerségben 
a határon átnyúló együttműködésben részt vevő nemzeti és 
regionális hatóságokkal.

Határokon átnyúló mobilitás

A határokon átnyúló mobilitás 2015 óta javult, elérve az uniós 
határrégiókban élő polgárok 56 %-át, amely 3 százalékponttal 
több, mint az előző felmérésben. Az uniós határrégiókban élő 
válaszadók 79 %-a utazott már legalább egyszer a szomszé-
dos országba, amely szintén 3 százalékponttal több az előző 
felméréshez képest. Összességében a határon átnyúló utazás 
hat oka közül a leggyakoribbnak számító, turistaként való 
látogatásokat is magában foglaló szabadidős célú utazást 
(58 %, +14 százalékpont) említette a legtöbb válaszadó, majd 
ezt követte az áruk vagy szolgáltatások vásárlása céljából 
történő utazás (34 %, +8 százalékpont). 

Ötből egy ember (22 %) azért utazott szomszédos országba, 
hogy meglátogassa a barátait, 16 %-uk munka vagy üzleti út 
miatt utazott, 15 %-uk pedig családtagokat látogatott. 
A válaszadók legkisebb százaléka (10 %) a közszolgáltatások 
használata miatt utazott szomszédos országba. A legnagyobb 
mobilitási arányt az Írországot és az Egyesült Királyságot 
érintő, [PEACE] (81 %, +4 százalékpont), valamint az oszt-
rák-német/bajor programban (76 %, +2 százalékpont) mérték. 
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2015 óta az utazás okától függetlenül nőtt azon válaszadók 
aránya, akik olyan országba utaztak, amelyben a régiójukban 
működő, Interreg határon átnyúló együttműködési program 
működött. Konkrétabban a turisztikai célú látogatásokat is 
magában foglaló szabadidős célú utazás aránya nőtt legin-
kább a legutóbbi felmérés óta (+14 százalékpont), majd ezt 
követi az áruk vagy szolgáltatások vásárlása céljából történő 
utazás (+8 százalékpont).

Általánosságban kedvezőbb a szomszédos 
országok polgárainak megítélése

A 2020-as felmérés megerősítette a 2015-ben mért, a szom-
szédos országok polgárainak pozitív megítéléséről szóló ada-
tokat. Az uniós határrégiókban élő emberek jelentős része nem 
bánná, ha egy másik, Interreg határon átnyúló együttműködési 
programba tartozó országból származna a szomszédja (91 %), 
kollégája (89 %), családtagja (88 %) vagy felettese (82 %). 
Ezek az arányok 2015 óta csekély mértékben nőttek, bár 
nagyon magas alapról (+1 vagy +2 százalékponttal). Továbbá 
a válaszadók kétharmada (66 %-a) egyetért abban, hogy 
a legtöbb ember megbízható, 19 %-uk határozottan egyetért, 
47 %-uk pedig valamelyest egyetért. Ez az előző felméréshez 
viszonyítva csekély növekedést mutat (+5 százalékpont) az 
emberekbe vetett bizalom teljes szintjére vonatkozóan.  

Komoly eltérések figyelhetők meg a program szintjén az ered-
ményekkel kapcsolatban: a legnagyobb mértékű társadalmi 
bizalmat az északi országokban lévő programokban állapítot-
ták meg: Svédország–Norvégia (89 %), Svédország–Dánia–
Norvégia (87 %), CB028 Svédország–Finnország–Norvégia 
(86 %) és CB032 Svédország–Finnország–Norvégia (84 %). 
Ezzel szemben az alábbi programok válaszadóinak kevesebb 
mint fele értett egyet a fenti kijelentéssel: Görögország–Ciprus, 
Szlovákia–Magyarország és Szlovákia–Csehország (minden 
programban 44 %), Görögország–Bulgária (45 %) és Szlové-
nia–Magyarország (48 %).

A határon átnyúló 
együttműködés akadályai

Az előző felméréssel összhangban a válaszadók inkább lehe-
tőségként (38 %), mint akadályként (3 %) tekintenek arra, hogy 
határrégiókban élnek. A határon átnyúló együttműködésben 
legtöbbször a nyelvi különbségeket (52 %) és a jogi vagy köz-
igazgatási különbségeket (44 %) említették akadályként a vizs-
gált hat lehetséges akadály közül. Ezek az arányok azonban 
5 és 2 százalékponttal csökkentek az előző felmérés óta. Har-
madszor pedig 41 %-uk gondolja úgy, hogy a társadalmi és 
gazdasági különbségek problémát jelentenek az országuk és 
a partnerország vagy a partnerországok közötti együttműkö-

désben, amely 5 százalékpontos csökkenésnek felel meg az 
előző felméréshez képest. A negyedik ok a válaszadók körül-
belül harmada (32 %) által említett kulturális különbség (2015 
óta változatlan).

Végezetül 10 válaszadóból 3 (30 %) gondolja úgy, hogy a hoz-
záférhetőség (például földrajzi korlátok vagy a közlekedési 
infrastruktúra) problémát jelent az országuk és a partneror-
szág vagy a partnerországok közötti együttműködésben. Ez 
az arány a legutóbbi felmérés óta változatlan.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://europa.eu/!cW77bW

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS AKADÁLYAI

Nyelvi különbségek: 52 % 

Jogi és közigazgatási  
különbségek: 44 %

Társadalmi és gazdasági  
különbségek: 41 %

Kulturális 
különbségek: 32 %

Hozzáférhetőség: 30 %
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