
▶ eurÓpA réGIÓI 
és VárOsAI: 
sIKertörtéNeteK

Középpontban a kihívások és a változás 

Az idei Nyílt napokra egy kritikus időszakban, a kohéziós 
politika jövőbeni szerepével és szervezetével kapcsolatos 
megbeszélések közepén kerül sor, így a rendezvényen új len-
dületet vehet Európa jövőjének, kohéziós politikájának és 
többszintű kormányzásának megvitatása.

A kohéziós politika az EU költségvetésének második legna-
gyobb tétele – az elkövetkező hét évben a Bizottság előre-
jelzése szerint 336 milliárd euró irányul a régiókba.

A kohéziós politika azonban jelenleg átalakításon megy 
keresztül: a cél egy előremutató befektetési és növekedési 
politika létrehozása. A módosítások a gazdasági, társadalmi 
és területi fejlesztések szemléletváltozásával összhangban 
mennek végbe. 

A jövő kohéziós politikája szorosabban kapcsolódik majd az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 
2020 stratégiához, így Európa minden régiójában a környe-
zetbarát és intelligens növekedés válik az első számú prio-
ritássá. A Nyílt napok keretében 43 szakmai összejövetel és 
konzultáció foglalkozik ezzel a témával.

Minden tagállamnak arra kell törekednie, hogy az EU forrásait 
és eszközeit – beleértve a vidékfejlesztéshez, a halászathoz, 
a regionális és a társadalmi fejlődéshez tartozó forrásokat és 
eszközöket is – egy integrált területi megközelítésbe egye-
sítse, elősegítve ezáltal az új munkahelyek teremtését, vala-
mint az európai régiók versenyképességének biztosítását. 

Az „Európa régiói és városai: Sikertörténetek” címet viselő 
2012-es Nyílt napok szakmai összejövetelei három téma 
köré csoportosulnak:

•	 intelligens és környezetbarát növekedés 
szerte Európában;

•	 területi együttműködés: Európa fontos eszköze;

•	 eredmények.

Európa jövőbeni növekedése jelentős mértékben függ attól, 
hogy régiói és városai mennyire képesek az innovációra, 
illetve a környezetbarát és fenntartható növekedés feltét-
eleinek megteremtésére. 

A 2012-es Nyílt napok keretében megemlékeznek az ese-
mény 10 éves jubileumáról is. Az elmúlt tíz év vitáira, meg-
beszéléseire, példáira és tapasztalatcseréire visszatekintve 
a következő időszakot az ezekre való pozitív reagálás fogja 
jellemezni az európai kohéziós politikával kapcsolatos álta-
lános megbeszélések során. 

A Nyílt Napok – A Régiók és a Városok Európai Hete már 
egy évtizede a legfontosabb eseménynek számít a regi-
onális és a helyi hatóságok körében. A rendezvény lehe-
tőséget teremt arra, hogy a helyi, regionális, nemzeti 
és európai döntéshozók és szakértők brüsszelben és 
szerte Európában találkozzanak, és bemutathassák, 
hogyan járulnak hozzá nem csak saját régiójuk fejlő-
déséhez, hanem az európai növekedés és munkahely-
teremtés ösztönzéséhez, valamint az EU kohéziós 
politikájának megvalósításához is. Az Európai bizottság 
(Regionális politikai főigazgatóság), valamint a Régiók 
bizottsága által szervezett Nyílt napok nagyszerű 
alkalmat kínálnak a regionális és helyi fejlesztéssel 
kapcsolatos közös kihívások, valamint a lehetséges 
megoldások megvitatására. 
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A Nyílt napok történetének első tíz éve: 
regionális perspektíva 

2003-ban Katalónia egyike volt annak a mindössze tíz régi-
ónak, amelyek részt vehettek az elsőként megrendezett 
Nyílt napokon, emlékszik vissza Joan Prat i Coll, a katalóniai 
kormányzat EU-küldöttségének vezetője. 

„Minden régió rendezett egy szemináriumot, amely az 
összes érdekelt számára nyitott volt. A Katalónia kormány-
zata által rendezett szeminárium a legjobban bevált európai 
gyakorlatokat mutatta be a bioüzemanyagok területén. 
A rendezvény nagyon sikeres volt, mivel lehetőséget bizto-
sított a résztvevőknek arra, hogy megvitassák és megosz-
szák egymással a témával kapcsolatos ötleteiket, és értékes 
kapcsolatrendszert alakíthassanak ki, amelynek a jövőben 
nagy hasznát veszik.”

Később a Nyílt napok A Régiók és a Városok Európai Hete 
eseménysorozattá alakult, de Katalónia azóta is minden 
évben részt vesz az eseményen. „Az eltelt 10 évben tanúi 
lehettünk annak, hogy a Nyílt napok az EU legfontosabb 
éves eseményévé nőtte ki magát, amelynek keretében 
a nemzeti, regionális és a helyi hatóságok bemutathatják és 
megvitathatják az EU kohéziós politikájának kezelésével, 
eredményeivel és kilátásaival kapcsolatos tapasztalatokat. 
A rendezvényen több mint 6 000 ember vesz részt az EU 
minden régiójából. Több mint 200 európai régió és város 
vesz részt aktívan a Nyílt napokon.”

Idén a Regionális Politikai Főigazgatóság kezdeményezésére 
a katalóniai iroda tölti be a regisztrációs központ szerepét; 
a Nyílt napok résztvevői az Espai Catalunya Europa irodájá-
ban, a brüsszeli Európai negyed szívében (rue de la Loi 227) 
regisztrálhatnak. 

„A konferencia kitűzőit átvenni hozzánk betérő több ezer 
látogatónak köszönhetően ez a rendezvény nagyszerű lehe-
tőség arra, hogy régiónk a középpontba kerüljön” – mondja 
Joan Prat i Coll.

▶TOVábbI INfORMáCIÓ 
http://www.opendays.europa.eu/ 

Joan prat i coll, 
a katalóniai 
kormányzat 
eu-küldöttségének 
vezetője

ramon Luis Valcarcel siso, a régiók 
Bizottságának elnöke és murcia 
regionális Kormányzatának elnöke, 
és Jose manuel Barroso, az európai 
Bizottság elnöke.
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http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index.cfm

