
Az EU regionális politikájának hatékonysága a pénzügyi instrumentumokkal 
innovatív módon fokozható. A támogató mechanizmusok, amelyek köre a pénz-
ügyi tervezési technikáktól a technikai támogatási lehetőségekig terjed, további 
forrásokat is vonzani tudnak, illetve ki tudják használni a különböző partnerek 
tapasztalatát és szakértelmét.

A 2007-2013-as programidőszakban az Európai Beruházási Bankkal közösen 
kidolgozott és finomított innovatív pénzügyi instrumentumok a következő több-
éves pénzügyi keretrendszer (2014-2020) fontos részét képezik. Céljuk az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló extra beruhá-
zások nyújtotta előnyök kihasználása, ami célzott befektetéseket jelent a fenn-
tarthatóság, az új technológiák, valamint a képességek és az innováció 
fejlesztésébe. Ezek pontosan azok a területek, amelyek a munkahelyteremtés-
hez és a növekedéshez fejlesztést igényelnek. 

Nyílt napok – immár 10 éve

Októberben ünnepeljük a Nyílt napok – A Régiók és a Városok Európai Hete ese-
ménysorozat 10. évfordulóját. Az egy hétig tartó rendezvény a legfontosabb 
eseménnyé vált a regionális és a helyi hatóságok körében. A nyílt napokon a ható-
ságok képviselői Brüsszelben találkozhatnak a regionális, nemzeti és európai dön-
téshozókkal, és bemutathatják a régiójukban megvalósított projekteket és 
tevékenységeket, valamint az EU kohéziós politikájához való hozzájárulásukat. 

A Régiók Bizottságával közösen szervezett nyílt napok témája idén az „Európai 
régiói és városai: Sikertörténetek” címet viseli. Az esemény nagyszerű lehető-
séget kínál az Európa jövőjével, kohéziós politikájával és többszintű kormány-
zásával kapcsolatos kérdések megvitatására.

Delors inspirációja

Abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy az Európai Bizottság korábbi 
elnöke, Jacques Delors nyilatkozott magazinunknak az európai kohéziós politika 
helyzetéről. A jelenlegi kohéziós politika jelentős mértékben tükrözi Delors jövő-
képét, aki idejekorán rávilágított arra, hogy olyan intézkedésekre van szükség, 
amelyek kiegyensúlyozzák az Európa régióinak gazdasági fejlettsége között fenn-
álló különbségeket. A gazdasági válság hatásaitól függetlenül soha nem volt még 
ennyire időszerű a szolidaritáson, kohézión, valamint az intelligens és célzott beru-
házásokon alapuló regionális politika megteremtése iránti törekvés.

 

 Johannes Hahn
Az Európai Bizottság regionális politikáért felelős tagjai

▶Az OLVAsÓKHOz 

 3

panorama [2012. ősz ▶ 43. szám]


