
SOKKAL EGYSÉGESEBB EURÓPA
Amikor az Interreg Dél-Baltikum közös titkárságán dolgoztam 
az IVY önkénteseként, lehetőségem nyílt részt venni a Régiók 
és Városok 8. Európai Csúcstalálkozóján, ahol elsősorban a 
kohéziós politika jelentőségére helyezték a hangsúlyt.

Az Európai Unió harmonikus fejlődésének előmozdítása 
érdekében az Uniónak meg kell erősítenie gazdasági, tár-
sadalmi és területi kohézióját a szubszidiaritás elvével 
összhangban.

Az egyes uniós tagállamok – különösen a kevésbé fejlettek 
– nem tudják egyedül csökkenteni és megszüntetni a régióik 
előtt álló kihívásokat, mint például a nem megfelelő infra-
struktúra problémáját. Az európai strukturális és beruházási 

alapok (esb) stratégiai felhasználása valóban létfontosságú, 
amint azt Corina Crețu, a regionális politikáért felelős 
európai biztos is hangsúlyozta az eseményen.   

Az emberek közötti projektjei révén a kohéziós politika 
hatékony eszköz az uniós polgárok közötti kapcsolatok létre-
hozására és fenntartására – nemcsak helyi szinten, hanem 
különösen a tagállami régiókon és városokon átívelően. A 
kohéziós politika számos határokon átnyúló programban is 
megjelenik, mint például az Interregben. Ezenkívül a hatékony 
és jól működő többszintű kormányzás révén a strukturált és 
folyamatos párbeszéd megszilárdításával jár együtt, amely 
az uniós intézmények – mint például az Európai Bizottság 
– és a tagállami régiók közötti kölcsönös megértésnek 
köszönhető. Ezek célja az új globális kihívások leküzdése és 
az egység szellemének megerősítése az európaiak között. A 
Bukaresti Nyilatkozat szerint ez a kohéziós politika hozzáad-
ott értékének lényege: „Az EU alapoktól való felépítése 
a régióink és a városaink részvételével”.

Danilo Distefano 

 „Interreg Önkéntes Ifjúság”   
Önkéntes fiatalos ötletek az európai 
kohézió megerősítése érdekében

24

A Városok és Régiók 8. Európai Csúcstalálkozóját 2019. március 14-én és 15-én tartották meg a romániai Bukarestben, 
amelyen több mint 900 uniós, nemzeti, helyi és regionális vezető gyűlt össze szerte Európából, hogy megvitassa az 
Európai Unió jövőjét és azt, hogyan lehetne hatékonyabban bevonni a polgárokat az európai projektbe. Az esemény 
társszervezője a Régiók Európai Bizottsága, az Európai Unió Tanácsának román elnöksége és a Régiók Bizottságának 
román küldöttsége volt. Az esemény során a helyi és regionális vezetők nyilatkozatot fogadtak el Európa jövőjéről, 
amely tartalmazza véleményüket az uniós intézmények következő hivatali idejére vonatkozóan. https://bit.ly/2Y6aEbV

Az alábbiakban olvasható két fiatal IVY-újságíró benyomása és véleménye a csúcstalálkozóról.

Az európai önkéntes szolgálatnál 
eltöltött idő során a bragai Minho 
Egyetem felsőoktatási projektjében 
dolgoztam Portugáliában. Részt vettem 
az IVY lengyelországi Gdanskban 
megrendezett Interreg Dél-Baltikum 
programjában is.

https://cor.europa.eu/en/summit2019/Documents/Declaration/NEW_Bucharest_Declaration_template_EN.pdf?utm_source=ShortURL&utm_medium=Other&utm_campaign=bucarest_declaration_en
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A HELYSZÍNEN LÉVŐ INTERREGTŐL A RÉGIÓK 
ÉS VÁROSOK CSÚCSTALÁLKOZÓJÁIG
Az Interreg Önkéntes Ifjúság önkénteseként a Régiók és Városok Csúcstalálkozóján való részvétel lehetőséget biztosított 
arra, hogy új szögből fedezzem fel a kohéziós politikát. Az IVY kezdeményezése arra törekszik, hogy a fiatal európaiak 
integrálódjanak a transzregionális Interreg programokban részt vevő helyi intézmények munkájába, valamint hogy 

támogassák és előmozdítsák az eredményeiket az elért közösségekben. Ennek keretében részt vehet-
tem Emilia-Romagna (Olaszország) régió ilyen programjaiban, és tanúja lehettem 
annak, ahogy az IVY együttműködik a tudományos, társult és magánpartnerekkel ezen 
a területen.

Az európai prioritásokból eredő fellépéseik és a nemzeti és európai hatóságoknak szóló, 
alulról felfelé történő ajánlásaik egy folyamatos párbeszéd részét képezik, miközben 

kérdéseket tesznek fel az egyes politikai szintek reformokat és szakpolitikákat végrehajtó 
hatáskörei tekintetében, és befolyásolják az európai szintű intézkedéseket.

Ilyen típusú párbeszédet folytattak Bukarestben, ahol 150 helyi vezető vitatta meg annak szükségességét, 
hogy a helyi szintű kormányzásnak nagyobb beleszólása legyen az európai ügyekbe. A csúcstalálkozó három 

témára – demokrácia, közelség és szolidaritás – összpontosított, és konszenzus született a helyi és meg-
választott hatóságok azon kulcsfontosságú szerepét illetően, amelyet napjaink társadalmait érintő általános 

és/vagy különleges kihívások kezelésében játszanak az alaposabb tudásuk és elérésük révén.

De hogyan tudnák – a csúcstalálkozó jeligéjéhez híven – létrehozni a „(meg)új(uló) EUrópát”? A kihívás 
abban rejlik, hogy az EU-t közelebb kell vinni a polgáraihoz. Számos résztvevő mondta el, hogy az Európai 

Parlament választási kampányainak jobban kellene fókuszálniuk Európára, és kevésbé a nemzeti pro-
gramokra. A bizalom és az összekapcsoltság előmozdítása érdekében a Régiók Bizottsága a demokra-
tikus részvétel további csatornáinak létrehozását, valamint azt ösztönzi, hogy a kohéziós politika 
erőteljes hatását láthatóbbá és ismertebbé tegyék az európai polgárok számára, például az olyan 
kisebb kezdeményezések révén, mint az IVY.

Elodie Joseph-Auguste
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Az Interreg Önkéntes Ifjúság volt francia 
önkénteseként Emilia-Romagna régióban 
(Olaszország) voltam az európai ügyek 
hivatalában, ahol az Interreg MED projektek 
irányításában vettem részt.


