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„A régiókért dolgozunk – Az Európai Unió regionális politikája 2007–2013”
„A régiókért dolgozunk. Az Európai Unió regionális politikája 2007–2013” címmel új kiadvány áll az érdeklődők 
rendelkezésére a Közösség összes hivatalos nyelvén. A 36 oldalas brosúra tájékoztatást nyújt az EU regionális 
politikájának működéséről, többek közt a közlekedés, az innováció, a természeti és az épített környezet 
fejlesztésének támogatásáról az Unió régióiban és városaiban. A kiadványban a régiók közötti együttműködésről, 
a programok értékeléséről, az auditokkal, ellenőrzéssel, illetve kommunikációval kapcsolatos elvárásokról is 
szó esik. Számadatok nyújtanak tájékoztatást arról, hogy az elkövetkező évek során (EU-s forrásokból) mekkora 
összegek, milyen célokra állnak rendelkezésre a 27 uniós tagállamban.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/pres_en.htm

http://www.ccre.org/
Az 50 nemzeti szervezet, város, település és 37 ország régióinak képviseletét 
ellátó Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) rendszeresen alkalmat 
teremt a helyi és regionális szintű tapasztalatok cseréjére szerte Európában. 
Szeptember 9-én a CEMR megszervezte a „helyi önkormányzatok napját” a 
Városok és Helyi Önkormányzatok Egyesülete (UCLG), a Nemzetközi Vízügyi 
Szervezet (IWA), valamint a Duna vízgyűjtő területén működő vízművek 
nemzetközi szervezetének (International Association of Waterworks in the 
Danube Catchment Area – IWAD) részvételével. Az egynapos konferencia 
napirendjén azok a kihívások, illetve változó körülmények szerepeltek, melyekkel 
a helyi és regionális hatóságoknak szembe kell nézniük vízszolgáltatásaik 
megszervezése során. Az eseményen számos ország és szervezet képviseltette 
magát magas szintű vízminőség-gazdálkodási szakértőkkel és előadókkal.

http://www.interact-eu.net/ 
Az INTERACT program nemrégiben új honlappal jelentkezett, frissített 
és átalakult tartalommal. A honlap átfogó képet nyújt az európai területi 
együttműködési célkitűzés 2007–2013-as programozási időszakáról, 
középpontjában pedig az INTERACT alá tartozó fő témák állnak. Az 
URBACT II program és az Európai Területrendezési Megfigyelő Hálózat 
(ESPON) mellett az INTERACT a harmadik olyan hálózati program, amely 
az európai területi együttműködési célkitűzés interregionális együttműködési 
alkotóelemének képezi részét. Legfőbb célja a 2007 és 2013 közötti európai 
területi együttműködési programok megfelelő irányításának előmozdítása 
és támogatása. 

http://www.growthcommission.org/ 
A fejlődő országok akkor érhetnek el fenntartható és kiegyensúlyozott 
fejlődést, ha képesek maximálisan kihasználni a világgazdaság lehetőségeit, 
és vezetőik kellően elszántak. Többek között ezek a következtetések olvashatók 
a Világbank égisze alatt működő Növekedési és Fejlődési Bizottság „Growth 
Report” című, növekedésről szóló jelentésében. A dokumentum – amely 13, 
a háború után gyors növekedést produkáló gazdaság vizsgálatán alapszik – 
azon tényezőket igyekszik számbavenni, amelyek magyarázatot adhatnak a 
sikerekre. A Nobel-díjas Michael Spence elnökletével működő bizottságot 
2006-ban alapították. Ma 21 – többnyire a fejlődő világ országait képviselő 
– tagot számlál, akik között kormánytagok, üzletemberek és politikusok is 
találhatók.

http://ec.europa.eu/regional_policy/international/index_en.htm 
Az Inforegio honlap új rovattal bővül: az Unión kívül az EU regionális politikája 
iránti növekvő érdeklődés miatt mostantól külön oldal szól a nemzetközi 
ügyekről. 2006-ban és 2007-ben az Európai Bizottság Regionális Politikai 
Főigazgatósága egyetértési megállapodást kötött Brazíliával, Kínával és az 
Orosz Föderációval strukturált párbeszéd indításáról a regionális politika 
témájáról. A strukturált párbeszédek célja egymás kölcsönös megértése, 
a kétoldalú együttműködés, az információcsere, valamint a regionális 
politika kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos legjobb gyakorlatok 
előmozdítása. Az EU regionális politikájának a harmadik országokat, és a 
MERCOSUR-típusú nemzetközi szervezeteket leginkább érdeklő jellemzői 
közé a pénzügyi források tagállamok és régiók közötti célirányos elosztása, a 
földrajzi és stratégiai célkitűzések, továbbá a végrehajtási rendszer különféle 
dimenziói tartoznak. 


