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YOUTH4REGIONS MÉDIAPROGRAM

A Youth4Regions médiaprogram a regionális politikára 
szakosodott újságírók új nemzedékének kiképzését 
támogatja. Arra ösztönzi ezeket az ifjú európaiakat, hogy 
beszámoljanak az uniós finanszírozású projektekről. 

Felhívások a csúcstalálkozón 
a polgárokhoz közelebb álló Európa 
érdekében
A Romániában nemrégiben megtartott Városok és 
Régiók 2019-es Európai Csúcstalálkozóján egy 
fiatal francia újságíró és az #EUinMyRegion 
blogverseny nyertese, Amaury Bisiaux reflektál a 
Bukaresti Nyilatkozat célkitűzéseire és törekvéseire.

A Városok és Régiók 8. Európai Csúcstalálkozóját 
2019. március 14-én és 15-én tartották meg a romá-
niai Bukarestben. A Régiók Bizottsága által megfogal-

mazott Bukaresti Nyilatkozatot mintegy 700 helyi és regionális 
megválasztott képviselő mutatta be, amelynek célja „az Euró-
pai Unió demokratikus alapjának megerősítése”.

„Az Európai Uniónak ugyanúgy szüksége van a régiókra és 
városokra, mint ahogy azoknak is szükségük van az EU-ra” 
– olvasható a Bukaresti Nyilatkozatban, amely a Régiók Euró-
pai Bizottságának három hónapos munkáját összegzi, és ame-
lyet végül a román fővárosban megrendezett csúcstalálkozón 
fogadtak el.

Európa sorsfordító éve az idei: a populizmus növekedése vár-
hatóan megjelenik az európai választások eredményeiben, és 
az Egyesült Királyság kilép az Unióból. Az esemény során az 
uniós tárgyalóküldöttség vezetője, Michel Barnier kifejezte 
aggályait a rendezetlen brexittel (no-deal Brexit) kapcsolatban, 

felsorolva ennek különösen az Egyesült Királyságot érintő, 
„megszámolhatatlan következményeit” emberi, társadalmi, 
gazdasági és pénzügyi szinten. 

Vissza a rendes kerékvágásba

Az EU-nak át kell alakulnia, ha nem akar eltűnni. A globalizáció, 
a digitális forradalom és az éghajlatváltozás korában Euró-
pának alkalmazkodnia kell az új kihívásokhoz anélkül, hogy 
lemondana az értékeiről. A Bukaresti Nyilatkozat felidézi, hogy 
„az Európai Unió alapját a szabadság, a szolidaritás és a 
demokrácia alapelvei képezik”.

A probléma az, hogy ma a legtöbb polgár számára Európa 
túlságosan gyakran jelenti Brüsszelt: azt az európai fővárost, 
amely mindenben dönt. A közvélemény-kutatások egy rend-
kívül bürokratikus, átláthatatlan, távoli Európai Unió képét 
vázolják fel, amely túlságosan messze került a polgáraitól. A 
legfrissebb Eurobarométer-felmérésből kiderül, hogy az euró-
paiak 58 %-a már nem bízik az uniós intézményekben.

A Régiók Bizottsága szerint a megoldásnak nem fentről, 
hanem lentről kell érkeznie: a helyi és regionális megválasz-
tott képviselőktől. Nem a nemzetek Európáját, hanem a 
régiók Európáját kell építenünk. A csúcstalálkozót is nagyon 
okosan a „(Re)New EUrope” (magyarul: [Meg]Új[uló] EUrópa) 
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jelige mentén szervezték meg, amely a Bukaresti Nyilatkozat 
is megihlette.

Az európai vezetőknek címzett Nyilatkozat célja az EU (újra)ala-
pítása annak érdekében, hogy „[a fiatalokban] növeljék az európai 
projekthez való hozzátartozás érzését, elkerülve, hogy az európai 
integráció visszafordítható folyamattá váljon”. De hogyan alakít-
ható ki ez az európai érzés a fiatalabb generációban, amely a 
leglátványosabban marad távol a választásoktól? 

„A demokrácia a régióinkban és 
a városainkban kezdődik”

A politikai választásokon való részvétel hiánya nem jelenti a poli-
tikai életben való részvétel hiányát. Ez látható abban, hogy milyen 
sok fiatal elkötelezett az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a 
nagyobb társadalmi igazságosság és az egész kontinensre kiter-
jedő demokrácia mellett – a fiatalok nem hiányoznak a vitából.

A rendkívüli hierarchikusságra és bürokratikusságra hajlamos 
Európa ugyanakkor egyetlen lényeges alapelvre épül: a szub-
szidiaritásra. A szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy az Unió 
csak akkor avatkozhat közbe, ha a tagállamok nem tudják a 
saját szintjükön megoldani a problémát. Ez azt jelenti, hogy 
mindig az alacsonyabb szintű kormányzás élvez prioritást, 
amennyiben hatékonyan végrehajtja a közpolitikát. 

Ha azonban a leghatékonyabb szint nem az európai és nem 
is a nemzeti szint, hanem a regionális, akkor miért ne mennénk 
helyi szintre? „A demokrácia a régióinkban és a városainkban 
kezdődik. A helyileg megválasztott tisztviselők vannak a leg-
közelebb az emberekhez, és napi szintű kapcsolatot tartanak 
fenn a polgárokkal” – mondja Karl-Heinz Lambertz, a Régiók 
Európai Bizottságának elnöke.

Ha az EU elsősorban – az alapítók elképzeléseinek megfelelően 
– gazdasági és pénzügyi unió, akkor a „szociális jogokat a gaz-
dasági jogokkal egyenrangúként kell kezelni”. Ezt a gazdaság, 

a szociális terület és a környezet három alkotóelemének alkal-
mazásával érhetjük el, hogy ténylegesen végrehajthassuk az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljait.

Mindehhez „nagyobb decentralizáció” és következésképpen 
mindenekelőtt beruházás szükséges. Ezért tartalmaz a Buka-
resti Nyilatkozat az EU „ambiciózus költségvetésére” vonatkozó 
felhívást. Megbízik-e vajon Európa a városaiban és a régióiban, 
hogy nagyobb mozgásteret adjon nekik a kormányzásban? Ez 
a következő Bizottság nagy kihívása, amely idén később, az 
európai választások után áll fel.

A csúcstalálkozón Karl-Heinz Lambertz és az Európai Gazda-
sági és Szociális Bizottság elnöke, Luca Jahier újból felhívták 
az európai intézményeket arra, hogy dolgozzanak ki egy 
„folyamatos konzultációs mechanizmust”. Bár a két bizottság 
ajánlásai pusztán tanácsadói jellegűek, a Régiók Bizottsága 
2015 óta már több mint 200 párbeszédet szervezett, amelyen 
40 000 polgár vett részt. A bizottság egyúttal azt is kéri, hogy 
a következő uniós költségvetést (2020) az EU-27 bruttó nem-
zeti jövedelmének 1 %-áról 1,3 %-ára növeljék. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://cor.europa.eu/en/summit2019

Amaury Bisiaux politikai kommunikációs 
t a n u l m á n y o k a t  f o l y t a t o t t  a 
franciaországi Sorbonne Egyetemen. A 
DG REGIO EUinMyRegion keretében 
szervezett 2018-as blogverseny 
nyerteseként háromhetes képzésben 
vehetett  részt ,  amelynek során 

Brüsszelben tanulmányozhatta a politikai kommunikációt, 
majd kiválasztották, hogy akkreditált fiatal újságíróként a 
bukaresti csúcstalálkozóról tudósítson. 
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