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KÖZÖs ALAPoK

Az integrált politikai döntéshozatalra és arra 
összpontosítva, hogy a regionális politika mit 
tud ehhez hozzátenni, a Közös Alapok azt vizs-
gálja meg, hogy milyen szerepet játszik az integ-
rált megközelítésmód a tengerpolitika, az éghaj-
latváltozás és az innováció vonatkozásában. 

Innováció: jövőkép teremtése a 
régióbeli vállalkozások számára
Az innováció kulcsfontosságú feltétele annak, hogy az európai 
vállalkozások versenyképessé válhassanak, illetve azok 
maradhassanak. A régiók között fontos eltérések vannak e 
tekintetben. Ennélfogva a kohéziós politika 2007–13. időszakra 
szóló pénzügyi forrásainak csaknem 25%-át az innovációra és  
a K+F-re különítették el.

Azonban nem elegendő pusztán több pénzt adni erre: ahhoz, hogy 
az innováció profit formájában is jelentkezzen, hatékony és testre 
szabott megoldásokra van szükség. Ez még inkább igaz válság 
idején, amikor a vállalkozások hajlamosak kétségbe vonni az 
innovációra fordított kiadások indokoltságát olyan esetekben,  
ha azok nem hoznak azonnali eredményt.

Hogyan nyújtható a leghatékonyabban innovációs támogatás? 
Ennek egyik aspektusa az, hogy figyelembe kell venni az adott 
régióban fennálló feltételek egyedi kombinációját; a másik pedig 
az, hogy ki kell építeni és fel kell használni a szakértelmet. Ezért  
is működik együtt szorosan a Vállalkozáspolitikai és Ipari 
Főigazgatóság innovációért felelő igazgatósága és a Regionális 
Politikai Főigazgatóság annak érdekében, hogy az innovációt  
a régiók szolgálatába állítsák.

A szükséges tudásbázis kiépítése céljából további eszközök 
fejlesztése is folyik: az új „Regional Innovation Monitor” – egy 
eszköz, amely a regionális innovációt érintő politikai 
intézkedéseket és stratégiákat hivatott elemezni – az 
olyan, már meglévő kezdeményezéseket egészíti majd 
ki, mint amilyen a „European Innovation Scoreboard” 
és az „Inno-Policy TrendChart”. 

A „European Cluster Observatory” kvantitatív 
elemzéseket kínál üzleti klaszterektől, és 
feltérképezi az európai klaszterszervezeteket.  
A klaszterek a régiókban zajló innovációs 
tevékenység motorjai közé tartoznak. A Bizottság 
arra irányuló törekvéseit, hogy ezek a szervezetek 
a kiválóság melegágyává váljanak, a klaszterek 
létrehozásához és fejlesztéséhez kapcsolódó 
projektek számára biztosított regionális 
finanszírozási források is segítik. A klaszterek 
irányításának színvonalát igyekszik javítani a 
European Cluster Excellence Initiative elnevezésű 
kezdeményezés is olyan új eszközök és képzési 
programok révén, amelyeket a régiók és a 
klaszterszervezetek rendelkezésére bocsát.

A bevált gyakorlatok régiók közötti megosztását ösztönzik olyan 
kezdeményezések, mint az időközben függetlenné vált „Innovating 
Regions in Europe” (IRE) hálózat, amely eredetileg a Bizottság 
innovációs politikájának keretében indult útjára. Számos egyéb 
olyan hálózati kezdeményezés is működik, amelyekben szerepet 
játszanak mind a regionális, mind az innovációs politikához kötődő 
szempontok. A RAPIDE hálózat – a „Regions for Economic Change” 
nevű kezdeményezés lendületesen fejlődő projektjeinek egyike 
– olyan eszközökkel igyekszik ellátni az állami szektort, amelyek 
segítségével sikeresebben el tudják juttatni az innovációt a piacra.

Míg az innovációs politika az új elgondolások kifejlesztéséhez  
járul hozzá, a regionális politika biztosítja azoknak a pénzügyi 
forrásoknak a zömét, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezek az 
ötletek valóra váljanak Európa-szerte. A szolgáltatások innovációját 
és a kreatív ipari ágazatokat említhetjük két példaként e fontos  
új területekre. 

ToVáBBi infoRmáCiÓK:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/
index_hu.htm
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Az alábbiakban azon gondolkodunk el, hogy a regionális politika térségspecifikus volta mennyiben jelent különösen alkalmas 
terepet az integrált politikai döntéshozatal számára. A következő három területet választottuk ki példaként arra, hogy a 
regionális politika miként fonódik össze az EU tevékenységeinek más prioritási területeivel, és hogyan egészíti ki a tematikus 
stratégiákat a célzott helyszíni intézkedésekkel.

Tengerpolitika: a térségspecifikus 
szemléletmód tengeri dimenziója
Az innovációs politikától és horizontális célkitűzéseitől eltérően az 
EU tengerpolitikájának alapját egy integrált megközelítés képezi. 
Ezt az új integrált politikát 2006-ban bocsátották útjára. Figyelmét 
az egyes régiókra összpontosítja annak érdekében, hogy ezek 
számos jellegzetességét a lehető leghatékonyabban figyelembe 
tudja venni.

Az EU-nak 22 tengerparti tagállama van, partvonala pedig hétszer 
olyan hosszú, mint az Amerikai Egyesült Államoké, így a tengeri 
régiók az EU területének jelentős részét teszik ki. Jelenleg 
népességének és GDP-jének majdnem a felét ezek a területek adják. 
Ennek megfelelően hosszú azoknak a gazdasági és szabadidős 
tevékenységeknek a listája, amelyek a tengerhez kötődnek:  
a halászaton, a tengeri közlekedésen és a hajóépítésen túl ide 
tartozik az energiatermelés, a kutatás, a turizmus, valamint az 
akvakultúra is, hogy csak néhány példát említsünk.

„A területi kohéziónak egyaránt van szárazföldi és tengeri 
dimenziója” – foglalja össze Eddy Hartog, aki a Tengerügyi és 
Halászati Főigazgatóságnak az Atlanti-óceánért, a legkülső 
régiókért és az Északi-sarkvidékért felelős egységét vezeti. Azt is 
elmagyarázza, hogy a két politika miként egészíti ki egymást 
természetes módon: a tengerpolitika számára kijelölt különböző 
célkitűzések végrehajtását elősegítik a regionális alapokon keresztül 
a tengerparti térségekbe irányuló beruházások. 

Az integrált tengerpolitikáról szóló „kék könyv” – amelyet  
a Bizottság 2007-ben terjesztett elő – számos célkitűzést 
megfogalmaz; ilyenek többek között a tengerek fenntartható 
hasznosítása a tudásbázis fejlesztése révén, az életminőség javítása 
a tengerparti térségekben, valamint az EU nemzetközi vezető 
szerepének és láthatóságának biztosítása a tengeri ügyekben.

Mivel a partvonalak sok országhatárt átszelnek, a tengerpolitikához 
kapcsolódó regionális beruházások többsége olyan határokon 
átnyúló és transznacionális finanszírozást igényel, mint amilyenek 
például az INTERREG programokon keresztül elérhető, a tenger 
szennyezésének és hasonló problémáknak megoldását, illetve  
a tengeri együttműködés fejlesztését célzó források.

Regionális finanszírozás a tengerkutatásra, a tengerhasznosítási 
ágazatban dolgozók képzésére, valamint a természeti és a kulturális 
örökség védelmére is rendelkezésre áll.

A balti-tengeri régióra vonatkozó európai uniós stratégia egy példa 
a tenger- és a regionális politikának az olyan integrált tevékenységek 
végrehajtását célzó közös erőfeszítéseire, amelyek az egész 
makrorégióban javulást idéznek elő a jólét, a környezet, a 
hozzáférhetőség és a biztonság tekintetében.

ToVáBBi infoRmáCiÓK:  
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/ 

Éghajlatváltozás: lokális cselekvés  
a globális felmelegedés ellen
Jelenleg egyetlen regionális fejlesztési kezdeményezés sem 
indítható el anélkül, hogy ne vizsgálnák meg, vajon megfelel-e az 
éghajlat szempontjából való fenntarthatóság követelményeinek. 
A Bizottság vadonatúj, idén februárban létrehozott Éghajlat-
politikai Főigazgatóságát azért teremtették meg, hogy erősítse  
a globális felmelegedés elleni küzdelmet, és gondoskodjon arról, 
hogy teljesíthető legyen az a nagyratörő cél, miszerint 2020-ig 
20%-kal csökkenteni kell a szén-dioxid-kibocsátásokat. Ez a fokozott 
fenntarthatóság felé tett lépés összhangban áll azzal, hogy  
a regionális finanszírozás minden eddiginél nagyobb hányadát 
különítették el környezetbarát projektek számára.

Az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódó kihívások közül 
sokra csak lokálisan kereshetünk megoldást. Például fontos, hogy 
figyelembe vegyék az éghajlattal összefüggő szempontokat akkor, 
amikor regionális finanszírozási eszközöket ruháznak be nagyarányú 
infrastruktúrákba, például közutakba és tömegközlekedési 
hálózatokba. Az éghajlatváltozás mérsékelése ezenkívül más-más 
formát ölt az adott régió egyedi helyzetétől függően: lehet, hogy 
e célból a környezetkímélő technológiák kutatását finanszírozzák, 
áradás és elsivatagosodás elleni védelembe ruháznak be, vagy  
a szennyezés csökkentésére ösztönzik a vállalkozásokat.

Míg az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését 
célzó intézkedések mindannyiunk számára hasznosak, a környe-
zetbarát gazdaságba történő befektetésekből a régiók lokálisan 
is profitálnak azáltal, hogy állások jönnek létre és javul a helyi  
vállalkozások versenyképessége.

E befektetések sokszínűsége révén a regionális szintű cselekvés 
az Éghajlat-politikai Főigazgatóság saját maga számára kitűzött 
céljának eléréséhez is hozzájárul: ti. ahhoz, hogy az uniós 
szakpolitikák teljes körét „éghajlatszempontúvá” kell tenni a 
mezőgazdaságtól és a vidékfejlesztéstől kezdve az egészségügyön 
és a vízügyön át az iparig és a kutatásig.

ToVáBBi infoRmáCiÓK:  
http://ec.europa.eu/climateaction/index_hu.htm


