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Michel Lebrun, a Régiók Bizottságának új 
elnöke szerint ahhoz, hogy Európa sikeres 
legyen, minden kormányzási szintnek, 
a regionális, nemzeti és európai kormány-
zásnak egyaránt, ki kell vennie a részét 
a munkából és a többi irányítási szinttel 
összehangoltan kell együttműködnie, hogy 
teljesíthetők legyenek az Unió által kitű-
zött célok. Ez a régiók ás városok nagyobb 
szerepét vetíti előre a nemzeti reformp-

rogramok kialakítása és végrehajtása terén, különös tekintettel 
az Európa 2020 növekedési stratégiára. A Régiók Bizottsága elkötele-
zettségének köszönhetően az ilyen célkitűzések mellett a többszintű 
kormányzás kézzelfogható valósággá vált, amely a szubszidiaritás és 
a partnerség elvére épül a döntéshozatalban részt vevő különböző érde-
keltek között. Ezzel összefüggésben a többszintű kormányzás európai 
chartáját a Régiók Bizottsága idén áprilisban vezette be. 
 A charta olyan politikai állásfoglalás, amely lehetővé teszi, hogy az 
Unió régiói és városai más kormányzati szintek segítségét vegyék igénybe 
annak érdekében, hogy a javukra váljanak a politikai cselekvési lehetősé-
gek. Több mint 150 helyi hatóság már aláírta a chartát. Támogatását 
fejezte ki több nemzeti és európai politikai szereplő, többek között Jean-
Claude Juncker, José Manuel Barroso és Johannes Hahn is. Az összes uniós 
várost, kerületet, tartományt és régiót arra biztatjuk, hogy tartsák be 
a charta előírásait, mivel így a szisztematikusabbá váló többszintű kor-
mányzás az európai cselekvések vezérelveinek egyikévé válhat.
 A charta megtalálható az interneten, és minden helyi és regionális 
uniós hatóság aláírhatja elektronikus úton.

 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.cor.europa.eu/mlgcharter
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BIZOTTSÁGA 
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2014. szeptember 1-jétől Jiří 
Buriánek tölti be a Régiók 
Bizottságának főt itkár i 
posztját. A cseh–német ket-
tős állampolgárságú Buriá-
nek jogi diplomával , az 
európai jog terén szerzett 
doktori címmel, valamint 
üzletigazgatási mesterfoko-
zattal is rendelkezik. Koráb-

ban az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán 
töltött be igazgatói posztot, ahol a hálózatos 
iparágak (energiaipar, szállítóipar, ikt) és az 
európai infrastruktúrák terén tevékenykedett. 
Ezt megelőzően bővítési igazgatóként dolgozott 
az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjá-
ban, valamint az állami postai szolgáltatókat 
képviselő brüsszeli PostEurop főtitkára is volt.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://cor.europa.eu/hu/about/secretary-
general/Pages/secretary-general.aspx
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 A közös rendelkezések megállapításáról szóló rendelet 
a tagállamok és a régiók számára ezen a területen, különös 
tekintettel a vállalkozásfelfedezési folyamat és az intelli-
gens specializációs stratégiák terén ír elő kötelezettségeket. 
A stratégiák felfelé irányuló (kutatási kapacitások növelése) 
és lefelé irányuló (az eredmények átültetése innovatív ter-
mékekbe és szolgáltatásokba) tevékenységeket egyaránt 
tartalmaznak. A Horizont 2020 számára emellett arra is 
megnyílt a lehetőség, hogy felhasználják az elmúlt évtize-
dek során a strukturális alapokból támogatott kutatási kapa-
citások, tudományos és technológiai parkok, klaszterek és 
emberi erőforrások lehetőségeit a kutatás-fejlesztés terén, 
különösen az új tagállamokban és a leszakadó régiókban. 
 Az útmutató – „Enabling synergies between European 
Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other 
research, innovation and competitiveness-related Union 
programmes: Guidance for policy-makers and implementing 
bodies” (Szinergiák elősegítése az Európai strukturális és 
befektetési alapok, a Horizont 2020 és a kutatással, inno-
vációval és versenyképességgel kapcsolatos egyéb uniós 
programok között: Útmutató a politikai döntéshozók és 
a végrehajtó szervek számára) – elsősorban a stratégiafej-
lesztési (például intelligens specializáció, ESB-alapokkal kap-
csolatos programok vagy munkaprogramok) érdekelt felinek 
készült, de hasznos lehet a projektek megvalósításában, 
kiválasztásában, kiértékelésében, valamint a jelentéskészí-
tésben, az auditálásban stb. részt vevő szervezeteknek is. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
guides/synergy/synergies_en.pdf

A Bizottság új útmutatást tett közzé, hogy a nemzeti és regi-
onális politikai döntéshozók számára több szinergia megte-
remtését tegye lehetővé a különböző uniós alapok között, és 
ezáltal is támogassa az innováció terjedését és a versenyké-
pesség javulását. Az útmutatás bemutatja az ESB-alapok, 
a Horizont 2020, a COSME, az Erasmus+, a Kreatív Európa 
program és az európai összekapcsolódási eszköz közötti 
komplementaritásokat, továbbá konkrét forgatókönyveket is 
ismertet, amelyek segíthetnek az ESB-alapok jelenleg tárgya-
lási szakaszban lévő operatív programjainak és egyéb jövő-
beli uniós alapok prioritásainak meghatározásában. 
 Az ilyen együttműködésre irányuló politikai akarat egyér-
telműen jelen van, és Hahn biztos beszélt arról is, milyen 
fontos lenne a stratégiai politikai programok egyeztetése, 
hogy le lehessen számolni azzal a mentalitással, amely 
a kutatás/Horizont 2020 érdekelt feleit különválasztja a szo-
cioökonómiai kohézió/ESB-alapok érdekelt feleitől. Az ilyen 
szinergiák ösztönözhetik a kutatási és innovációs beruhá-
zásokat, és erősíthetik azok versenyképességre, munkahe-
lyteremtésre és növekedésre gyakorolt hatásait az Európai 
Unióban, mivel stratégiai és kohéziós célból ötvözik az ESB-
alapok, a Horizont 2020 és további uniós eszközök előnyeit. 
A zsugorodó állami költségvetések, valamint a növekedés 
és a nemzetközi versenyképesség terén egyre szaporodó 
kihívások napjainkban ezt a lépést szinte „kötelezővé” teszik. 
 Külön figyelem összpontosul a Horizont 2020-ra (erre 
a majdnem 80 milliárd eurós költségvetésű új kutatási és 
innovációs programra), amely egyúttal az Unió legnagyobb 
központilag felügyelt egycélú programja, valamint az ESB-
alapokra, amelyek körülbelül 100 milliárd euróval támogat-
ják az innovációval kapcsolatos tevékenységeket. 
 Az alapok egymást követő vagy párhuzamos, különböző 
projektekben történő használatán felül (amire korábban is 
lehetőség volt), az új szabályozás lehetővé teszi azt is, hogy 
az ESB-alapokból és Horizont 2020-ból származó támoga-
tásokat a nagyobb hatékonyság érdekében ugyanazon pro-
jekten belül kombinálják (ún. kumulatív támogatás). 
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