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Dr. Samecki végzettségét  
tekintve közgazdász, és ed-
dig a Lengyel Nemzeti Bank 
Nemzetközi Osztályának 
igazgatójaként a bank  
külkapcsolataiért felelt. 

Egyéb funkciói: a világbank 
lengyel kormányzóhelyet-

tese, a Gazdasági és Pénzügyi  
Bizottság (ECOFIN) tagja és az  

Európai Központi Bank Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottságának tagja. 

saját szavaival… 
„Az európai regionális politika elősegíti az Unió kiegyensúlyozott 
fejlődését, és igyekszik lecsökkenteni a régiók közötti társadalmi-
gazdasági egyenlőtlenségeket.

Figyelmét elsősorban a kevésbé fejlett területekre összponto-
sítva a politika EU-szerte különböző beruházásokkal javítja  
az egységes piac működését, és próbálja lehetővé tenni a polgárok 

RÉgiÓs tÉMáK

Új biztos veszi át a regionális politikát – 
bemUtatjUk pawel sameckit

Ex post értékelés

Rendelkezésre állnak a 2000–2006-os kohéziós politikai 
programok ex post értékelésének első eredményei.  
A Regionális Politikai Főigazgatóság 2007-ben, a politika 
különböző aspektusait vizsgáló, 12 egymással összefüggő 
munkacsomag keretében kezdte meg az ERFA értékelését. 
Az ennek eredményeként készülő összefoglaló áttekintés 
2010 elején kerül majd közzétételre. A Kohéziós Alap 
értékelése a közeljövőben indul, eredményei pedig 2011-
re várhatók.

Az értékelés célja, hogy a politika hatásait bizonyítékokkal 
alátámasztva járuljon hozzá annak megértéséhez, hogy 
mi vezet eredményre és mi nem, és hogy ez miért van így. 
E bizonyítékok a Bizottság, a tagállamok, a régiók és más 
érdekelt felek által is megvitatásra kerülnek, ily módon 
biztosítva, hogy a politika a jövőben tökéletesíthető legyen.

A Regionális Politikai Főigazgatóság 2009 júniusában a 
végrehajtási rendszerekkel, az ERFA nemre és demográfiára 
gyakorolt hatásával és a fő projektek hatékonyságával 
kapcsolatos megállapítások ismertetésére kérte fel három 
munkacsomag értékelőit. A meghallgatáson a tagállamok 
és a tudományos közösség képviselői is részt vettek. Az  
itt beindult vita az Open Days (környezet, közlekedés  
és URBAN programok) rendezvényeken és az év során 
később megrendezésre kerülő más eseményeken 
folytatódik majd.

Az Európai Parlament REGI 
bizottsága

Kihirdetésre került az EP REGI bizottság 
új tagjainak a neve. A bizottság elnöke 
Danuta Hübner, volt regionális politikai 
biztos lesz. Az alelnökök: Georgios Stavrakakis, 
Markus Pieper, Feliz Hyusmenova és Michail 
Tremopoulos.

A bizottság hatásköre a regionális és a kohéziós politikára 
egyaránt kiterjed, különös tekintettel az alábbiakra:

az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós • 
Alap és az Unió regionális politikájának egyéb 
eszközei;

egyéb uniós politikák gazdasági és társadalmi • 
kohézióra gyakorolt hatásának értékelése;

az Unió strukturális eszközeinek összehangolása;• 

a legkülső régiók és szigetek, valamint a határokon • 
átnyúló és régiók közötti együttműködés;

kapcsolattartás a Régiók Bizottságával, a régiók • 
közötti együttműködés szervezeteivel, továbbá  
a helyi és regionális hatóságokkal.

számára, hogy – függetlenül attól, hogy hol laknak – teljes mértékben 
élvezhessék a gazdasági integráció előnyeit. A politika az infrastruk-
túra modernizálását, az innovációt, a kis- és középvállalkozások  
támogatását és a »zöld gazdaságot« segítő beruházásokkal igyekszik 
javítani Európa globális versenyképességét.

A regionális politika a bennük rejlő erő és lehetőségek maximalizálása 
útján járul hozzá a régiók növekedéséhez és a munkahelyterem-
téshez. A jelenlegi válság idején alapvető eszköze persze a gazdaság 
támogatásának is.

Regionális politikáért felelős biztosként két fő feladatot látok 
magam előtt. Az első a politika egyszerűsítésének folytatása és  
a projektek helyszíni végrehajtásának felgyorsítása, ily módon 
biztosítva, hogy a régiók valóban hosszú távú, fenntartható 
előnyöket élvezzenek. A második egy a politika jövőjét megvilágító 
referenciadokumentum összeállítása az elődöm, Danuta Hübner 
által kezdeményezett vita megállapításaira építve. Szilárd 
meggyőződésem, hogy e politikának mindenképpen tovább kell 
fejlődnie ahhoz, hogy továbbra is biztosítani tudja a régiók számára 
a jelenleg tapasztalt és a következő években várható kihívások 
leküzdéséhez szükséges eszközöket.”


