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Fenntartható fejlődés és regionális fejlesztés –
az éghajlatváltozástól egy újfajta energiaszemléletig
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Az éghajlatváltozás – és annak termelési és fogyasztási szokásainkra gyakorolt hatása –
egyre fontosabb helyen szerepel a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos politikában.

Regionális alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz:
kihívás az európai területrendezés számára
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Európában csak jól időzített, megfelelő és költséghatékony alkalmazkodási
intézkedések révén lehetséges az éghajlatváltozás embereket és ökoszisztémákat
fenyegető káros hatásainak elkerülése vagy mérséklése.

Régióközi együttműködés a fenntartható fejlődés érdekében

10

A „Regionális Fejlesztési Programok Zöldítése” (Greening Regional Development
Programmes, GRDP) elnevezésű hálózat olyan termékeket fejlesztett ki,
amelyek segítségével az állami szervek kellő súlyt fektethetnek a környezetvédelmi
kérdésekre a helyi és regionális fejlesztés során.

Akcióban az ERFA: Egyesült Királyság, Ausztria, Görögország, URBACT
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Első kézből: Lengyelország
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Riport: Jó úton egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
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Kelet-Anglia azon kevés európai régiók egyike,
amelyeknek előreláthatólag sikerül megvalósítaniuk az Európai Bizottságnak
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó szigorú célkitűzéseit.

Első kézből: Kanári-szigetek (Spanyolország)

20

Akcióban az INTERREG
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Fotók (oldalszámok): Európai Bizottság (1, 3, 4, 5, 6, 15), LIFE projects (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9),
Mark Passmore (10, 11), South West Regional Office (12), Ecodyfi (13),
Energieagentur Judenburg-Knittelfeld-Murau (13), ANATOLIKI S.A. (13), Commune
Napoli (13), EEDA (16, 28, 29), Dong Energy A/S (17), Instituto Tecnológico de Canarias (20),
ASECOR (21), Stadtreinigung Leipzig, Vital Signs project (21), GTK (21).
Címlap: A Nesztosz folyót érintő projekt: Thissavros-gát az öntözővíz és energia
iránti igény ellátására (együttműködésben Bulgáriával), Drama (Görögország).
E szám szerkesztésében részt vettek: Pierre Ergo, Jean-Luc Janot.
Felelős szerkesztő: Ana-Paula Laissy, Európai Bizottság, Regionális Politikai Főigazgatóság.
Ez a magazin német, angol és francia nyelven, újrahasznosított
papírra nyomtatva jelenik meg.
A tematikus dosszié az Európai Unió 22 nyelvén, a következő internetes címen érhető el:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
A szövegek személyes nézeteknek adnak hangot, melyek nem feltétlenül
tükrözik az Európai Bizottság véleményét.

