
39

PANORAMA / 2020. ŐSZ / 74. szám

39

A CESER – a regionális civil társadalom 
képviselőiből álló tanácsadó testület – 
feladata a vélemények közzététele és 
tanulmányok lefolytatása minden, a régió 
kompetenciáival kapcsolatos témában, 
ideértve a nemzetközi cselekvéseket és 
az európai ügyeket. Mivel a határokon 
átnyúló mobilitás az euroregionális stra-
tégia egyik pillére, a CESER úgy döntött, 
hogy két olyan, viszonylag friss esemény 
tükrében vizsgálja meg az ügyet, amely 
megváltoztatja a határral való kapcsola-
tot. Az új-aquitaniai régió három korábbi 
régió egyesítésével jött létre, az európai 
területi együttműködési csoportosulás 
(European Grouping of Territorial Coope-
ration, EGTC) létrejötte pedig egyesíti azt 
Baszkfölddel és Navarrával.

A tanulmány a területeken élő érdekelt 
felek élethelyzeteire és gyakorlataira 
összpontosít; és ezért készült 40 interjú 
a határokon átnyúló mobilitásban érde-
kelt felekkel az adatgyűjtés támogatása 
érdekében. Az interjúkészítés segített 
azonosítani, milyen akadályokkal szem-
besülnek az érdekelt felek, valamint 
hogy milyen lehetőségeik vannak. 

Konkrét projektek elemzése rávilágított 
azon képességükre, hogy a területekhez 
illő konkrét megoldásokat találjanak. 
Végezetül a tanulmány más francia 
határoknál bevált, határon átnyúló 
mobilitással kapcsolatos gyakorlatok 
tükrében vizsgálja a régió stratégiai irá-
nyítását és az eurorégiót.

Egy olyan határon, ahol a mun-
kavállalók áramlása minimális, 
a szakképzéssel és a folyamatos 
képzéssel kapcsolatos mobilitás 
kulcsfontosságú lehet egy olyan 
együttműködési stratégiához, 
amely továbbképzések révén 
járul hozzá az euroregionális 
térségek konszolidációjához és 
a határokon átnyúló társadalmi 
kohézió megerősítéséhez.

Ez a júniusban jóváhagyott, francia 
Új-Aquitaniai Regionális, Szociális 
és Környezetvédelmi Tanács (Regi-

onal, Social and Environmental Council of 
Nouvelle-Aquitaine, CESER) által készített 
tanulmány következtetése.  

A tanulmány eredményei alapján 
elmondható, hogy a határon átnyúló 
mobilitás tulajdonképpen két szinten 
valósul meg. Helyi szinten, amely 
a közös kultúrának és nyelvnek köszön-
hetően termékeny tér a kísérletezésre és 
az innovációra, illetve regionális szinten, 
hiszen már az összes új-aquitaniai régió 
részt vehet az euroregionális együttmű-
ködési kezdeményezésekben. 

Ami a határokon átnyúló együttműködést 
illeti, a tanulmány szerint – elrugaszkodva 
a szokásos elképzelésektől – az nem kor-
látozódik egyéni határátlépésekre, hanem 
kollektív vagy intézményi mobilitás for-
májában is megnyilvánulhat.

Az új-aquitaniai régió európai státuszát 
szem előtt tartva a CESER azt tanácsolja, 
hogy a képzéssel és a foglalkoztatással 
kapcsolatos mobilitást tegyék az eurore-
gionális együttműködés központi ele-
mévé .  Ez  az  a ján lás  bővebben 
megtalálható 10 stratégiai ajánlásban és 
konkrét operatív intézkedésekben. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://bit.ly/30pFfE5

Brigitte Lavigne
A CESER alelnöke és a tanulmány 

előadója

A határokon átnyúló mobilitás 
összekapcsolása a képzéssel és 
a foglalkoztatással 

SZEMÉLYES TAPASZTALATOK
A Panorama magazin „Személyes tapasztalatok” 

című rovatában helyi, regionális, országos és 
európai érdekelt felek vázolják a 2014 és 
2020 közötti időszakra vonatkozó eredmé-
nyeiket, valamint elmondják véleményüket 

a 2020 utáni kohéziós politikával kapcsolatos 

jelenlegi és kulcsfontosságú vitákról. A Panorama örömmel 
fogadja az olvasók saját nyelvén készült írásait, amelyek 
közül néhányat következő számainkban megjelentetünk. 
Lépjen velünk kapcsolatba a regio-panorama@ec.europa.
eu címen az iránymutatásokkal és határidőkkel kapcsolatos 
további információkért.

A 
PANORAMA 

MAGAZIN 

örömmel fogadja 

az Ön írását is!
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