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Az adatok azt mutatják, hogy a kohéziós 
politika hasznos az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemben

Annak érdekében, hogy 2020-ra elérjük az EU által meghatá-
rozott éghajlat- és energiapolitikai célokat, az Európai Bizottság 
a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret költségvetésének 
legalább 20%-át az éghajlat-politikai intézkedések támoga-
tására ajánlotta fel. Ez a politikai kötelezettségvállalás egy 
szélesebb körű erőfeszítés része, amelynek célja az éghaj-
lat-politika általános érvényesítése, az éghajlatváltozás követ-
kezményeinek mérséklésére tett erőfeszítésekhez való 
hozzájárulás, valamint természetes és ember által épített 
környezetünk és gazdaságunk alkalmazkodása az éghajlatvál-
tozás várható hatásához. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
és a Kohéziós Alap fontos szerepet játszanak az uniós éghaj-
lat-változási célkövetésben a célkitűzéseiket és hatókörüket 
tekintve. A 2014–2020 közötti időszakban ezekből az alapokból 
összesen 54,8 milliárd EUR-t fordítanak beruházásokra. A ter-
vezett beruházásokat és ezek megvalósítását most nyomon 
tudja követni a nyílt hozzáférésű adatok használatával.

Tekintse meg ezt a blogbejegyzést, amely a részletes adatokat 
tartalmazza: https://bit.ly/33jRQYv

Főbb eredmények a regionális politika 
területén 2014–2020 között

Elérhető a https://europa.eu/!xX99ku című új prezentáció. Az egyes 
kiválasztott beruházási célok és e célok elérésével kapcsolatos 
eddigi eredmények három témakör köré csoportosulnak:

k  Intelligens Európa: kutatás és fejlesztés, digitális gazdaság, 
kkv-k

k  Fenntartható Európa: alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság, környezetvédelmi és éghajlat-politikai fellépé-
sek, hálózati infrastruktúra

k  Inkluzív Európa: munkaerőpiac, társadalmi befogadás és 
humán tőke

A szöveg főként a 2017 végére vonatkozó célértékeken alapul 
(eltérő jelzés hiányában), míg az elérendő célokat tágabb kont-
extusba helyezi el; a grafikonokat (amelyeket az #ESIFOpenData 
használatával hoztak létre) 2019 decemberében frissítik.

Az integritási megállapodások kiválósági 
díjat kapnak a nyitott közigazgatásért

Az https://europa.eu/!YY79fU elnevezésű kezdeményezés, ame-
lyet a Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága 
a Transparency Internationallal együttműködve támogat, 
elnyerte az európai ombudsman 2019-es „Gondos ügyintézés” 
díját a „Kiválóság a nyitott adminisztrációban” kategóriában.

A díj elismerte „a civil szervezetekkel, közigazgatási szervekkel 
és magánvállalkozásokkal való partnerségek innovatív hasz-
nálatát, elősegítve a közigazgatási szervek iránti bizalmat 
a korrupció elleni fellépéssel”. A díj a 11 különböző tagállam-
ban működtetett 17 projekt összes szereplője erőfeszítésének 
elismerése.   

A DG REGIO a kezdeményezést 2015-ben indította el, amikor 
egy pályázati felhívás keretében kiválasztotta a projekteket 
és a civil társadalmi szervezeteket. Az integritási megálla-
podás az ajánlatkérő szerv és a közbeszerzési eljárásban 
induló gazdálkodó közötti szerződés, amelyben kijelentik, hogy 
tartózkodni fognak a korrupt gyakorlatoktól és átlátható köz-
beszerzési eljárást folytatnak le. Az elszámoltathatóság és 
a legitimitás biztosítása érdekében a megállapodás részét 
képezi egy civil szervezettel kötött külön szerződés, amelynek 
értelmében a civil szervezet nyomon követi a felek kötelezett-
ségvállalásoknak való megfelelését.

A Gondos ügyintézés díj elismeri az uniós közigazgatási szer-
vek azon intézkedéseit, amelyek látható és közvetlen pozitív 
hatással vannak a polgárok életére. Az ombudsman 2017-ben 
vezette be a díjat annak érdekében, hogy támogassa az uniós 
közszolgálati kiválóságot és a jó ötletek és bevált gyakorlatok 
megosztását. 
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