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A Régiók Bizottsága állásfoglalása – A helyi és regionális önkormányzatok fokozottabb bevonása az 
Európa 2020 stratégiába

(2010/C 267/02)

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

1.   üdvözli az Európai Bizottság hatékonyabb növekedési  és 
munkahely-teremtési stratégiára irányuló javaslatát, amelynek cél
ja, hogy lehetővé tegye a különböző kormányzati szintek jelentős 
felelősségvállalása és szoros partnersége révén megvalósuló intel
ligens, fenntartható és inkluzív növekedés új célkitűzésének 
megvalósítását; 

2.   hangsúlyozza, hogy a decentralizált megközelítésre és több
szintű kormányzási rendszerre épülő kohéziós politika az EU 
egyetlen olyan politikája, amely révén össze lehet kötni az Európa 
2020 stratégia céljait és az új kihívásokat a helyi  és regionális 
önkormányzatokkal, szükséges azonban a kielégítő mértékű 
támogatása. Ezért a kohéziós politikát továbbra is a fenntartható 
gazdasági növekedés, a társadalmi befogadás, a foglalkoztatás, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, valamint a közszolgáltatás-
nyújtás minősége és hatékonysága céljainak szellemében kell 
kialakítani; 

3.   javasolja, hogy a kohéziós politikának a jövőben is az EU 
legrászorultabb és legtöbb problémával küzdő tagállamaira és 
régióira kell fordítania a források döntő többségét, így segítve 
behozni a fejlődési lemaradásokat és konkrétan hozzájárulva a 
régiók esélyegyenlőségéhez, illetve az európai szolidaritáshoz. 

4.   sajnálja, hogy a javasolt Európa 2020 stratégia – a lisszaboni 
stratégiához hasonlóan – nem veszi megfelelően számításba a 
régióknak és városoknak mint a 27 tagállam szubnacionális kor
mányzatainak szerepét és hozzájárulását, pedig a régiók és váro
sok az adott országban meglévő jogalkotási hatásköreiknek 
köszönhetően valódi többletértéket hozva segíthetik a kitűzött 
célok elérését a társadalmi haladás és a gazdasági fejlődés, az okta
tás, az éghajlatváltozás, a kutatás és innováció, a társadalmi befog
adás és a szegénység elleni küzdelem területén; 

5.   kéri az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsot a szub
szidiaritás elvének tiszteletben tartására azokon a szakpolitikai 
területeken, amelyek fontosak a regionális és helyi önkormányza
tok számára, akik gyakran jelentős politikai hatáskörökkel bírnak, 
és kulcsszereplők mind a jelenlegi Lisszaboni Stratégia, mind 
pedig a jövőbeli Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez; 

6.   üdvözli e tekintetben, hogy az Európai Parlament nemrég 
utalt a helyi és regionális önkormányzatok stratégiába való bevo
násának fontosságára, és kéri, hogy kövessék az Európai Parla
ment Európai Bizottságnak és Európai Tanácsnak tett azon 
javaslatát, hogy e két szerv „vegye figyelembe a Régiók Bizottsá
gának az EU2020-stratégiára vonatkozó tanácsát”;

JAVASLAT A HELYI  ÉS REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATOK 
EURÓPA 2020 STRATÉGIÁRA VONATKOZÓ TERÜLETI 
PAKTUMÁNAK LÉTREHOZÁSÁRA

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

7.   javasolja, hogy kapjon jelentős támogatást a helyi  és regio
nális önkormányzatok Európa 2020 stratégiára vonatkozó terü
leti paktumának létrehozására irányuló, az Európai Parlamentben 
kiadott javaslat, amelynek az a célja, hogy az európai, nemzeti, 

regionális és helyi hatóságok hatékony partnersége révén bizto
sítsa a többszintű felelősségvállalást a jövendő stratégiát illetően, 
különösen amikor az Európa 2020 stratégia kiemelt céljainak és 
kezdeményezéseinek kialakítására és végrehajtására kerül a sor; a 
területi paktum létrehozását segítenie kellene a Régiók Bizottsá
gának is, amely már felállított egy, az Európa 2020 stratégiát nyo
mon követő platformot, amelyben mintegy 120 helyi és regionális 
önkormányzat vesz részt; 

8.   javasolja, hogy a tevékenységeknek két fő iránya legyen: 

a) politikai elemzés és végrehajtás:

– annak folyamatos felmérése, hogy a helyi  és regionális 
önkormányzatoknál milyen kapacitások állnak rendel
kezésre és milyen igények merülnek fel az Európa 2020 
kiemelt céljainak eléréséhez; 

– a helyi  és regionális önkormányzatok teljes mértékű 
részvételének ösztönzése az Európa 2020 célkitűzései
nek teljesítésében, az egyes tagállamok hatásköreinek 
megfelelően;

b) irányítás és kommunikáció:

– hozzájárulás az Európa 2020 intézményközi partnersé
géhez a Régiók Bizottsága – mint a helyi  és regionális 
képviselők uniós közgyűlése –, illetve egyrészről az 
európai intézmények, másrészről a tagállamok közötti 
összehangolt, háromoldalú párbeszéd révén; 

– hozzájárulás az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
kommunikálásához a régiók és városok felé, és a bevált 
gyakorlatok cseréjének megkönnyítése a helyi és regio
nális szintű politikaformálók között;

9.   nyomatékosan ösztönzi a tagállamokat, hogy segítsék 
régióikat és városaikat abban, hogy nemzeti területi paktumokat 
hozzanak létre annak érdekében, hogy központi kormányaikkal 
közösen – a nemzeti jogszabályi kereteket teljes mértékben tisz
teletben tartva – országos szintű célokat és kötelezettségvál
lalásokat rögzítsenek az Európa 2020 célkitűzéseinek teljesítése 
érdekében; 

10.   úgy véli, hogy a helyi  és regionális önkormányzatok a 
következő többletértéket nyújthatnák az Európa 2020 stratégia 
hét kiemelt kezdeményezéséhez: 

10.1   Kiemelt kezdeményezés: „Erőforrás-hatékony Euró
pa”: a Polgármesterek Szövetsége hatékonyságának növelése 
annak biztosítása érdekében, hogy a helyi  és regionális önkor
mányzatok teljes mértékben részt vegyenek a nemzeti éghajlat-
változási stratégiák és cselekvési tervek elvi  és gyakorlati 
kialakításában, elfogadásában és végrehajtásában; éghajlatbarát 
infrastruktúra kialakítása a helyi és regionális közigazgatási szer
veknél; a környezetbarát közbeszerzések ösztönzése; a helyi vál
lalatok körében a „zöld” termelés és fogyasztás bátorítása; az 
éghajlatváltozással kapcsolatos irányítás és figyelemfelkeltés 
javítása;
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10.2   Kiemelt kezdeményezés: „Iparpolitika a globalizáció 
korában”: a köz-magán társulások jogi keretének javítása, a 
közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok egyszerűsítése, ide
értve az elektronikus közbeszerzés alkalmazását is; a munka és a 
családi élet összeegyeztetése jobb minőségű közszolgáltatások 
segítségével; a bürokrácia csökkentése; a kis- és középvállal
kozások támogatása tájékoztatás, a hitelekhez és a finanszíro
záshoz való jobb hozzáférés, képzés és tanácsadás révén; az RB
„Európai vállalkozói régió” kezdeményezésének továbbfejlesztése 
a helyi és regionális önkormányzatok arra való ösztönzése érde
kében, hogy új szemlélettel tekintsenek a hosszú távú gazdasági 
növekedés vállalkozások révén történő megteremtésére;

10.3   Kiemelt kezdeményezés: „Új készségek és munkahe
lyek menetrendje”: a helyi és regionális önkormányzatok, mivel 
igen sok munkavállalót alkalmaznak az EU tagállamaiban, vala
mint a miatt a szerep miatt, melyet az oktatás, a képzés és a mun
kaerőpiacot támogató intézkedések nyújtásában gyakran 
játszanak, kulcsfontosságúak a rugalmas biztonságot szolgáló 
politikák folytatásában; az emberek felkészítése a munkaerő-piaci 
beilleszkedésre; az oktatás és szakképzés minőségének javítása, 
ideértve az egész életen át tartó tanulást is, és a kínált képzések 
összeegyeztetése a munkaerő-piaccal; a helyi és regionális szintű 
köztisztviselőknek és választott képviselőknek szóló Erasmus-
program fejlesztése a közügyek kezeléséhez kapcsolódó jobb 
tudás elősegítése érdekében;

10.4   Kiemelt kezdeményezés: „Szegénység elleni európai 
platform”: a társadalmi befogadás területi szintre vonatkozó 
menetrendjének kialakítása a helyi szociális szolgáltatások haté
konyabbá és mindenki számára hozzáférhetővé tétele és a 
munkaerőpiacról kiszorult emberek integrálása érdekében; a tár
sadalmi befogadást és a szegénység elleni küzdelmet segítő uniós 
alapok jobb komplementaritása, a helyi igények jogi hatáskörök 
és testreszabott programok révén történő kielégítésével együtt. A 
kiemelt kezdeményezés a szegénység elleni küzdelem új dimen
zióját fogja megteremteni, a nők gazdasági fejlődésére és vállal
kozásaira vonatkozó új európai keret révén elismerve a nők 
kifejezett munkahelyi  és vállalkozói szükségleteit. A kiemelt 
kezdeményezés azt is elismeri majd, hogy különös figyelmet kell 

fordítani a fiatalokra és a gyermekekre; regionális megfigyelőköz
pontok létrehozása a társadalmi befogadással összefüggő muta
tók és politikák nyomon követésére;

10.5   Kiemelt kezdeményezés: „Innovatív Unió”: a kutatás-
fejlesztés és az innovációs rendszerek reformja; a régiók hozzájá
rulásának biztosítása a 3 %-os célkitűzés elérésében, határon 
átnyúló regionális projektek és az európai területi együttműkö
dési csoportosulás (EGTC) felhasználása; az egyetemek, a regio
nális kutatási központok és a magánszektor közötti 
együttműködés erősítése, az uniós programok és a strukturális 
alapok felhasználásának fokozása; hozzájárulás az Európai Kuta
tási Térség programozásához; részvétel az „európai innovációs 
partnerségek”-ben;

10.6   Kiemelt kezdeményezés: „Mozgásban az ifjúság”: a fel
sőoktatás menetrendjének korszerűsítése, főként az irányítás és a 
finanszírozás tekintetében; a bevált gyakorlatok cseréje; hozzájá
rulás a nemzeti cselekvési tervek regionális dimenziójához; az
„Európa Ifjúsági Fővárosa” kezdeményezés továbbfejlesztése; az 
iránymutatásra, tanácsadásra és gyakornoki lehetőségekre kiter
jedő, összehangolt fellépés; a tanulói mobilitás elősegítése az 
európai strukturális alapokból finanszírozott projektek révén;

10.7   Kiemelt kezdeményezés: „Európai digitális menet
rend”: az európai központi, regionális és helyi közigazgatások 
interoperabilitása; az e-kormányzat fokozott alkalmazása az 
olyan közszolgáltatások nyújtásának javítására, mint például az 
oktatás, az egészségügy, a társadalmi befogadás vagy a területren
dezés; a digitális műveltség javítása; információs és kommuniká
ciós technológiákkal segített rendszerek kidolgozása a kutatási és 
fejlesztési eredmények való életbeli folyamatokban történő ter
jesztése és alkalmazása érdekében; az infrastruktúra modernizá
lásának ösztönzésére irányuló figyelem erőteljesebb felkeltése;

11.   felkéri elnökét, hogy juttassa el ezt a helyi  és regionális 
önkormányzatok Európa 2020 stratégiára vonatkozó területi 
paktumának létrehozására irányuló javaslatot az európai intézmé
nyekhez és a tagállamokhoz, hogy megfelelően biztosított legyen 
a regionális és helyi önkormányzatok szerepe a jövőbeli Európa 
2020 stratégiában. 

Kelt Brüsszelben, 2010. június 10-én.

a Régiók Bizottsága 
elnöke

Mercedes BRESSO


