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MEGFELELŐBB 
KOMPETENCIÁK A JOBB 
EREDMÉNYEKÉRT

Új uniós kompetenciakeret segíti 
a köztisztviselőket készségeik 
fejlesztésében.

A 7. kohéziós jelentés szerint 
a kohéziós politikai beruházások 
hatásának fokozása érdekében 

a tagállamoknak és a régióknak színvo-
nalas intézményekre van szükségük. 
A tisztviselőknek kifinomultabb műkö-
dési, szakmai és vezetői képességekkel 
kell rendelkezniük nemcsak az uniós ala-
pok terén, hanem más szakpolitikai terü-
leteken is, mint például a közbeszerzés, 
állami támogatás stb. terén.   

A kompetenciák területén jelentkező hiá-
nyosságok azonosítása és ezek átfogó 
módon történő kezelése az Európai 
Bizottság Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatósága által kifejlesztett vado-
natúj eszköz révén már lehetővé vált. Az 
eszközt az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és a Kohéziós Alap kezelésében 
részt vevő közintézmények – nemzeti 
koordinációs szervek, irányító, igazoló és 
ellenőrző hatóságok, közös titkárságok 
és közreműködő szervezetek számára 
fejlesztették ki. 

Valamennyi érintett közigazgatási szerv 
alkalmazhatja mostantól az uniós kom-
petencia keretrendszert, amely tartal-
mazza azokat a kompetenciákat, 
amelyekkel a közigazgatási szerveknek 
és a tisztviselőknek rendelkezniük kell, 
valamint a webalapú önértékelési esz-
közt, amely lehetővé teszi a munkavál-
la lók  számára ,  hogy  egy  adot t 

munkakörhöz szükséges képesség ese-
tében értékeljék felkészültségi szintjüket. 
Mindez segíteni fog a jövőbeni fejlesztési 
célok azonosításában. 

Adatbarát

Az eszköz különösen a vezetőket érintő 
egyik fontos funkciója, hogy lehetővé 
teszi az összes munkavállalótól szár-
mazó önértékelési adatok összesítését, 
így áttekintést nyújt a közigazgatási 
rendszer egészéről. A megállapítások ily 
módon a hiányosságok pótlására irá-
nyuló tanulási és fejlesztési tervek alap-
jául is szolgálhatnak. 

E felhasználóbarát és rugalmas eszköz 
a kompetenciák teljes körére kiterjed, és 
mindenféle közigazgatási formára alkal-
mazható, függetlenül azok méretétől, 
illetve attól, hogy ágazati vagy regionális 
operatív programok irányításával foglal-
koznak-e. Hatása jóval túlmutat az ala-
pok igazgatásán .  Hozzá járu lhat 
a hosszabb távú kompetenciafejlesztésre 
irányuló fokozottabb hangsúlyhoz és 
stratégiai megközelítéshez is, ezáltal 
végső soron javítva az adott közigazga-
tási szerv egészének működését, illetve 
az általa az állampolgároknak és a vál-
lalkozásoknak nyújtott szolgáltatások 
minőségét.  
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Az Alpok-régióra vonatkozó európai uniós stratégia éves fóruma az alpesi makrorégió kulcsfontosságú 
intézményeit és érdekelt feleit egyesíti. A résztvevők számba vették az eddig elért fejlődést, és 
bemutatták a kilenc tematikus akciócsoport első eredményeit.

A makroregionális 
stratégiák elsősorban 

stratégiai 
dimenzióval 
rendelkező 

szakpolitikai keretek: 
a jobb jövő érdekében 

történő 
együttműködés hosszú 

távú ambíciói.
Corina Creţu biztos 

ÁLTALÁNOS EREDMÉNYEK 

Közös nyilatkozat elfogadására került 
sor, amely vázolta a stratégiák jövőbeli 
sikeréhez és hatékonyságához szüksé-
ges lényeges tényezőket:

    Politikai elkötelezettség, erősebb és 
szorosabb együttműködés, valamint 
a szinergiák kihasználása 

    Az EU makroregionális stratégiáinak 
integrálása a 2020 utáni uniós finan-
szírozási programokba 

    A stratégiák hozzáadott értékének 
és előnyeinek megfelelő népszerűsí-
tése a lakosság és a multiplikátorok 
számára.

A ZÖLD INFRASTRUKTÚRA 
ÖTVÖZÉSE AZ ÉGHAJLATI 
ALKALMAZKODÁSI 
STRATÉGIÁKKAL

  Az éghajlatváltozással és a zöld inf-
rastruktúra kiépítésével kapcsolatos 
helyi, nemzeti és uniós fellépések 
koordinációjának biztosítása 

  A hatékony és fenntartható erdőgaz-
dálkodás előnyben részesítése.

A JÖVŐ FORMÁLÁSA: 
BIOALAPÚ ÉRTÉKLÁNCOK ÉS 
HAGYOMÁNYOS GAZDASÁGI 
TERÜLETEK

    Az elnéptelenedés elleni küzdelem 
és munkalehetőségek megterem-
tése a fiatalok számára 

    A hálózatépítés megkönnyítése és 
a tapasztalatok megosztása a kü-
lönböző területek, valamint a fiatal 
gazdálkodók és a mezőgazdasági 
szakemberek között 

    Az érintettek bevonása a megoldá-
sok fejlesztésébe.

INTELLIGENS FALVAK 
MEGKÖZELÍTÉS

    Az innováció, a fejlesztés, a fenn-
tarthatóság és a munkalehetősé-
gek fogaskereke

    Az intelligens falvak elképzelésé-
nek előmozdítása az érintett három 
akciócsoport közötti szinergiák lét-
rehozása és az együttműködés le-
hetőségeinek vizsgálata érdekében 

     Konkrét megoldások keresése az 
alpesi régió digitalizálására vonat-
kozóan annak érdekében, hogy azo-
nosítsák az ilyen megoldásoknak 
az alpesi hegyvidék egyéb, olyan 
területeire való kiterjesztésének 
módjait, amelyek nem aktív részt-
vevők az EUSALP-ban.

AZ ALPESI RÉGIÓ MINT GLOBÁLISAN VONZÓ, EGÉSZSÉGBARÁT HELY
  Az alpesi egészségturizmus a turizmus, az alpesi eredetiség, az orvostudományi bizonyítékok, a jelzésalapú fejlesztés 

és regionális fejlesztés sarokkövei mentén ötvözi az egészségügyet és az idegenforgalmat 
  Betekintést nyújt az olyan transznacionális projektekbe, amelyek példaként szolgálnak az egyedülálló gyógyító hatású 

erőforrásokon alapuló alpesi egészségügyi turizmus fejlesztésére vonatkozóan.

AZ ÖSSZEKAPCSOLT 
KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREKBEN 
TÖRTÉNŐ GONDOLKODÁS

  A transznacionális összeköttetés 
javítása 

    Az utazási információs rendsze-
rek alpesi régiókon és államo-
kon átívelő optimalizálása és 
összehangolása 

  A legfontosabb kihívások vizsgálata 
egy összekapcsolt multimodális 
utazási információs rendszer létre-
hozása, valamint a tömegközleke-
dés és a fenntartható közlekedési 
módok vonzóbbá tétele érdekében.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.alpine-region.eu/

https://www.alpine-region.eu/
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A 7. KOHÉZIÓS 
JELENTÉS FORDÍTÁSA

A 2017 októberében közzétett 7. kohéziós 
jelentés most francia, német, spanyol, 
olasz és lengyel nyelven is elérhető az Info-
regio weboldalán, a többi nyelvi változat 
pedig 2018. február közepén várható.

A jelentés az uniós régiókra és városokra 
összpontosít, tanulságokat von le a válság 
idején tett kohéziós kiadásokkal kapcso-
latban, és meghatározza a 2020 utáni 
kohéziós politika színterét. Az EU gazda-
sági, társadalmi és területi kohéziójának 
jelenlegi helyzetét elemezve a kohéziós 
jelentés minden területre kiterjed: Európa 
gazdasága kezd erőre kapni, de továbbra 
is vannak különbségek a tagállamok 
között. Az EU-ban történő állami beruhá-
zások még mindig a válság előtti szint 
alatt vannak, a régióknak és a tagálla-

moknak azonban többet kell befektetniük 
az uniós támogatás jövőjéről, a digitális 
forradalomról, a globalizációról, a demo-
gráfiai változásokról és a társadalmi 
kohézióról, a gazdasági konvergenciáról 
és az éghajlatváltozásról szóló vitaanyag-
ban azonosított kihívások kezelése 
érdekében.

A jelentés egy, az egész EU-ra kiterjedő, 
három fő célkitűzést szolgáló szakpolitikát 
javasol: a globalizáció hasznosítása, 
a „senkit sem szabad hátrahagyni” elv 
betartása, valamint a strukturális refor-
mok támogatása. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://europa.eu/!uy68YC 
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Regional and 
Urban Policy

 Seventh report on  
economic, social and territorial cohesion

My Region, My Europe, 
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EU BROADBAND 
AWARDS 2017

A 2017-es Broadband Awards nyerteseit 
Corina Crețu, a regionális politikáért fele-
lős európai biztos és Phil Hogan, a mező-
gazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős 
európai biztos jelentette be a Brüsszelben 
november 20-án megszervezett díjátadó 
ünnepség keretében. Az öt projektet az 
innovatív finanszírozási modellekre, a költ-
ségcsökkentésre, a területi kohézióra, a 
társadalmi-gazdasági hatásokra és a ver-
senyre összpontosító kategóriákban 
választották ki. Ezek a projektek példaként 
szolgálnak a széles sávú mobilitást ter-
vező többi régió és szervezet számára.

Az egyik győztes, a görögországi „Rural 
Broadband” az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap által támogatott országos projekt, 
amely köz-magán társulás révén valósult 
meg. Széles sávú infrastrukturális lefedett-
séget és megfizethető összekapcsolási 
szolgáltatásokat biztosít a Görögország 
távoli területein élő polgárok számára, akik 
korábban kimaradtak a széles sávú szol-
gáltatások előnyeiből. A projektnek köszön-
hetően a nagy kapacitású hálózatok távoli 
te rü le tekre  i s  e l ju tot tak ,  aho l  a 
magánszféra szereplői nem fektetnének be 
az alacsony kereskedelmi érték miatt. 
A projekt széles sávú infrastrukturális háló-
zatot fejlesztett ki Görögország északi, 
középső és déli régióin fekvő területeire, és 

a görög területek szinte 45%-át (földrajzi-
lag), azaz 5077 falut/települést és 525 287 
lakost fed le az ország vidéki területein és 
a szigeteken. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://europa.eu/!tH46yD

http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/reports/2017/7th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/winners-european-broadband-awards-2017

