
Az Interreg fennállásának 
30. évfordulóján 
a fiatalokon a hangsúly

Az Interreg fennállásának 30. évfordulójának 
ünneplése és a következő programozási időszakra 
való felkészülés közepette fontos kikérni a jövő 
generációjának véleményét arról, hogyan 
tudnának részt venni a területi együttműködésben 
Európa-szerte.

Az Interreg az európai projekt középpontjában, az elmúlt 
30 évben az akadályok elhárításával és az együttes fel-
lépés elősegítésével támogatta a régiók közötti együtt-

működést a polgárok szorosabb kapcsolata érdekében.

Az Interreggel kapcsolatos ünneplés a következő három külön-
böző, de egymással összefüggő témára fókuszál: „mindenkinek 
van szomszédja”, „fiatalság” és „zöld és klímasemleges Európa”. 

2018-ban a 15 és 29 év közötti fiatalok tették ki az Európai 
Unió lakosságának 17 %-át. A nemüktől, gazdasági helyze-
tüktől, társadalmi származásuktól és koruktól függetlenül 
a fiatalok ugyanazokkal a közös kihívásokkal szembesülnek, 
mint például a gyenge munkaerőpiac vagy az oktatási és kép-
zési lehetőségek hiánya.

A fiatalokat sem kerülik ki az egyéb válságok, például a glo-
bális felmelegedés, a bizonytalanság vagy a már széles körben 
elterjedt bizalmatlanság a közintézményekkel szemben. A kon-
tinensen azonban mindannyian jobb jövőt szeretnének. Az EU 
hatalmas lehetőségeket kínál számukra, különösen annak az 
egyre növekvő csoportnak, amely munka vagy szabadidő miatt 
járja az országokat. 

Pozitív lépések

Az Interreg segítséget nyújt az embereknek abban, hogy egyik 
országból a másikba ingázzanak, munkát találjanak Európa 
határrégióiban vagy azon túl, valamint abban is, hogy hozzá-
férhessenek az otthonunkhoz legközelebb eső közszolgáltatá-
sokhoz. A fiatalok mobilitása kulcsfontosságú Európa tudásalapú 
gazdaságként történő fellépésének megerősítéséhez.

Hálózatok és tevékenységek támogatása révén segít a fiatal 
vállalkozóknak a képességeik fejlesztésében, akik ezáltal kiak-
názhatják a bennük rejlő lehetőségeket. Ez egy olyan támogató 
környezetet hoz létre, ahol valóra válthatják az innovatív ötle-
teiket. Az Interreg az Unión belül és kívül is tájékoztatja a fia-
talokat, hogy tudatosítsa bennük a globális felmelegedés 
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tényét, valamint hogy segítsen nekik a fenntarthatóbb élet-
módra való áttérésben. Az Interreg határokon átívelően segít 
a bizalom és a magabiztosság kiépítésében azáltal, hogy 
a mindennapos közszolgáltatásokat könnyen hozzáférhetővé 
teszi a fiatalok számára. Az Interreg Europe és a Maas–Rajna 
programokhoz köthető IEER és Európai barátok elnevezésű 
projektek szemléltetnek néhányat ezek közül a jellemzők közül.

A megfelelő egyensúly megtalálása

2020 sarkalatos év az Interreg számára. Az elmúlt 30 év során 
elért sikerek ünneplése mellett kritikus helyzetben vagyunk 
az új programozási időszakra készülve. Az Interreg nyitott az 
EU ifjúságának új és innovatív ötleteire. Ezt szem előtt tartva 
az Európai Bizottság célzott felméréseket és online csoportos 
megbeszéléseket valósított meg olyan fiatalokkal, akik járta-
sak az európai területi együttműködés világában (vagyis az 
EU és annak szomszédos országai). 

Ezeknek a beszélgetéseknek az eredménye adja „A fiatalok 
kiáltványa a jobb területi együttműködésért Európában” nevű 
dokumentum alapját, amelyet Elisa Ferreirának, a kohéziós 
politikáért és a reformokért felelős uniós biztosnak és az EU 
Tanácsának német elnökségének is átnyújtottak a Brüsszelben, 
október 15-én megtartott éves Interreg esemény keretein belül.

Ferreira biztos így reagált a kiáltványra: „Az Interreg biztosítja 
a polgárok és a fiatalok bevonását a kontinens építésébe. 

Azonkívül, hogy az együttműködési politikának szüksége van 
a civil társadalom hangjára a jövő alakítása szempontjából, 
az Interreg továbbra is támogatni fogja azokat a projekteket, 
amelyek lehetővé teszik a jövő generációjának, hogy egy olyan, 
lehetőségekkel teli kontinensen éljen, ahol támogatják a fog-
lalkoztatottságot, az egyetemi cserediákprogramokat és 
a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést a hatá-
rok mentén.” 

A kiáltvány, amely elérhető a DG REGIO weboldalán, hangot 
ad a fiatalok Interreggel kapcsolatos ötleteinek, és különösen 
annak, hogyan lehetne összeegyeztetni az Interreget a fiatalok 
elvárásaival. Elsősorban a döntéshozókat célozza meg uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szinten, továbbá az Interreg irá-
nyító hatóságokat és projektkedvezményezetteket, illetve az 
uniós kohéziót – különösen pedig az Interreget – érintő politikai 
döntéshozatalban, a fiatalok és a polgárok szerepvállalásában 
és a demokratikus részvételben érdekelt szervezeteket.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://europa.eu/!yB96wx 

 Az Interreg biztosítja a polgárok és a fiatalok bevonását 
a kontinens építésébe. 
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https://www.interregeurope.eu/ieer/
https://www.provincedeliege.be/nl/www-eur-friends
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/youth_manifesto_interreg_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/youth_manifesto_interreg_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/cooperation/european-territorial/interreg30years/
https://ec.europa.eu/regional_policy/%20en/policy/cooperation/european-territorial/interreg30years/

