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JASPERS-iroda nyílik Bécsben
Az Európai Bizottság, az Európai
Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési
és Fejlesztési Bank közösen egy
regionális JASPERS-irodát nyitott
Bécsben. Ez a második a partnerek által
tervezett három regionális JASPERSiroda sorában (Varsóban már nyílt egy
iroda, és egy további nyitását tervezik
Bukarestben). A bécsi iroda a Cseh
Köztársaság, Magyarország, Szlovákia és
Szlovénia hatóságait fogja segíteni a
strukturális alapokhoz és a Kohéziós
Alaphoz kötődő magas színvonalú
programok kidolgozásában.
http://www.eib.europa.eu/news/press/
press.asp?press=3274

A strukturális alapokhoz és a
Kohéziós Alaphoz kötődő
programok értékelése
Az „Indikatív iránymutatások az
értékelési módszerekhez: Értékelés a
programozási időszakban” az 5. azon
munkadokumentumok sorában,
melyeket a Regionális Politikai
Főigazgatóság és a Foglalkoztatási,
Szociális Ügyi és Esélyegyenlőségi
Főigazgatóság közösen készített el. A
dokumentum célja, hogy metodológiai
iránymutatást adjon a strukturális
alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz
kapcsolódó programok értékeléséhez a
2007–2013-as időszakban.
http://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docoﬃc/2007/working/wd5_
ongoing_en.pdf

A szélessávú szakadék áthidalása
Mintegy 780 résztvevője volt „A
szélessávú szakadék áthidalása”
konferenciának, melyet május 14–15-én
tartottak Brüsszelben. A két nap során a
résztvevők feltérképezték, hogy a
digitális technológiákat miként lehet
hatékonyabban felhasználni a regionális
és a helyi fejlődés előmozdítására és a
kevésbé fejlett régiók és a vidéki
területek vonzerejének növelésére. A
résztvevők a „2007-es európai szélessávú
projektek díjazottjai” győzteseit is
megválasztották.
http://ec.europa.eu/information_
society/events/broadband_gap_2007/
index_en.htm

Határ menti területek és határokon
átnyúló együttműködés
A Regionális Politikai Főigazgatóság által
támogatott Mission Opérationnelle
Transfrontalière (MOT) európai
konferenciát szervez Lille-ben november
8–9-én, melynek témája: „Határokon
átnyúló területek: Európa
mindennapjaiban”. Több mint 800
résztvevőt várnak a konferenciára,
melynek során betekintést nyernek a
határokon átnyúló együttműködéshez
kapcsolódó politikai és operatív
témakörökbe, illetve szó lesz a területi
együttműködés jövőjéről Európában.
http://www.espaces-transfrontaliers.eu/

inforegio

Tájékoztató levél
2007. június
158. szám

news

HU

Adaptáció, a kohéziós politika sikerének kulcsa
A kohéziós politika bebizonyította, hogy képes az EU-ban a regionális fejlődést és a
konvergenciát elősegíteni, de a következő években új kihívásokkal kell szembenéznie, és a
jövőbeni irányultságok meghatározásához új vitára van szükség.
Ezek az Európai Bizottság május 30-án közzétett negyedik jelentésének a gazdasági és társadalmi kohézióról főbb újdonságai. Ez a „Fejlődő régiók, fejlődő
Európa” elnevezésű jelentés először is a 27 tagra kibővült Európa és annak 268 régiójának gazdasági, társadalmi és területi értékelését tartalmazza.
Részletes elemzést ad az EU-régiók jelenlegi állapotáról a GDP, a termelékenység és a foglalkoztatás
területén, és egy sor olyan kihívást határoz meg,
melyekkel a tagállamoknak és a régióknak az eljövendő időszakban szembe kell nézniük. A 2000–
2006-os programozási időszak európai kohéziós
politikájának és a 2007–2013-as új időszak előkészületeinek hatásait is értékeli. A jelentés négy szakaszból áll:
1. Gazdasági, társadalmi és területi helyzet és
trendek az EU-27 tagállamaiban és régióiban: Az elemzés azt mutatja, hogy az elmúlt évtized során az EU-ban tapasztalható jövedelmi és
foglalkoztatási egyenlőtlenségek csökkentek. De
még mindig jelentős különbségekkel kell számolni, főként a régi és az új tagállamok között, melynek orvoslásához hosszú távú erőfeszítésekre
lesz szükség.
2. A kohéziós polika hatása: A jelentés megállapítja, hogy az EU kohéziós politikája közvetlen
hatást gyakorolt a regionális konvergenciára és
foglalkoztatásra, így 2000 és 2006 között Görögországban 2,8%-kal és Portugáliában 2%-kal járult hozzá a GDP növekedéséhez. Az előzetes
becslések szerint a 2007–2013-as időszakban a
GDP körülbelül 8,5%-os növekedéséhez járul
majd hozzá Litvániában, Lettországban és a Cseh
Köztársaságban, és ez a szám körülbelül 5,5% lesz
Lengyelország esetében.
3. A nemzeti politikák és a kohézió: A jelentés
kiemeli azt a tényt, hogy míg az állami befektetések az EU-ban az utóbbi években csökkentek, az
állami befektetésekkel kapcsolatos döntések
meghozatala és azok irányítása nagymértékben
decentralizálásra került, és regionális és helyi
szinteken történik. 2000 és 2005 között ezeken a
szinteken az állami kiadások évente 3,6%-kal
nőttek, ez meghaladja a GDP növekedésének
(1,7%) és az összes állami kiadás növekedésének
(2,4%) mértékét.

4. A közösségi politikák és a kohézió: A jelentés
kimutatja, hogy a különböző közösségi politikák –
a kutatás, fejlesztés és innováció, a mezőgazdaság,
a verseny és az állami támogatások – hozzájárulnak a kohéziós politika eredményességének növeléséhez, de azt sugallja, hogy ezeket a szinergiákat
jobban ki lehetne használni a jövőben.
A jelentés bemutatásakor Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos kijelentette, hogy
az EU kohéziós politikája „bebizonyította azon képességét, hogy alkalmazkodjon a változó körülményekhez”, de felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy az eljövendő
időszakban az EU-nak további új kihívásokkal kell
szembenéznie, többek közt „egy 2020 körül csökkenni kezdő népességgel, mely számos régióban már
most csökkenést mutat, a világgazdasági szinten jelenlévő versenytársak által gyakorolt erősödő nyomással, a növekvő energiaárakkal, a klimatikus változásokkal és a társadalmi polarizációval”.
A negyedik jelentés publikációjával a Bizottság máris
megindította a vitát arról, hogy a kohéziós politikának milyen irányban kell fejlődnie, hogy ezekkel az új
kihívásokkal a lehető legjobban lépést tudjon tartani.
A Bizottság 2007 és 2008 során fogja kialakítani a
2008/2009-es költségvetési felülvizsgálatkor használatos megközelítését. A szeptember 27–28-án sorra
kerülő Kohéziós Fórum lesz az első lehetőség a megfelelő érdekelt felekkel folytatott megbeszélésre. A
fórum konkrétabban egy adott számú kulcskérdés
köré szerveződik majd, mint például:
1. Milyen tanulságok vonhatók le a 2007–2013. évi
programok előkészítésekor szerzett tapasztalatokból?
2. Ilyen körülmények között a kohéziós politika
mennyire igazodik az elkövetkező években az európai régiók előtt álló kihívásokhoz?
3. Ebben az új környezetben a kohéziós politika hogyan tud integrált és rugalmasabb megközelítést
kialakítani a fejlődés/növekedés és munkahelyteremtés szempontjából?
4. Az előző kérdések értékelését követően a 2007–
2013-as időszakra hogyan értékelhető a politikai
irányítási rendszer?
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoﬃc/
oﬃcial/reports/cohesion4/index_hu.htm
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A régiók és városok lehetőségeinek kiaknázása
A május 24–25-én Lipcsében tartott nem hivatalos találkozó alkalmával az EU városfejlesztésért és a területi kohézióért felelős
miniszterei két kulcsfontosságú politikai dokumentumot fogadtak el, melyek célja a régiók és a városok szerepének erősítése az
európai gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés előmozdítása területén.
Ezen dokumentumok, melyek címe „Az EU területfejlesztési menetrendje”, illetve „A fenntartható európai városok lipcsei chartája”, az európai
régiók és városok sokszínűségének és identitásának szélesebb körű elismerése mellett állnak ki, és az utóbbiak nagyobb mértékű bevonását
kérik az EU szintjén a döntéshozásba, illetve a fenntartható fejlődés és a
munkahelyteremtés elősegítését kívánják.

határozásáról, melyek az új európai várospolitika alapjait fogják képezni.
A charta kiemeli a városok fontos szerepét, melyek az EU polgárai 60%ának lakóhelyei, és az EU GDP-jének 75–85%-át állítják elő, és hangsúlyozza, hogy a városoknak nagyobb segítségre van szükségük a társadalmi kirekesztés, a szerkezetváltás, az elöregedés, a klimatikus változások
és a mobilitás problémáinak megoldásához.

A Területfejlesztési Menetrend az integrált területfejlesztési politika folytatásából adódó előnyöket ecseteli. A jövőben a regionális és helyi szereplők széles skálájának bevonásával végzett szorosabb együttműködésre és hálózatépítésre szólít fel a területfejlesztés terén, ideértve az
olyan témaköröket, mint a fenntartható gazdasági fejlődéssel és a munkaerőpiaccal kapcsolatos politikák, a hálózatépítés a városi régiók között
és a városfejlesztés, illetve a területfejlesztés korszerű értelmezése.

A chartában a miniszterek bemutatták egy 21. századi „európai város”
ideális modelljét, és megegyeztek az „integrált” városfejlesztési politika
közös stratégiáiról, melyek a belvárosok és a hátrányos helyzetű negyedek újjáélesztése, a helyi gazdaság és munkaerőpiac élénkítése, a környezetbarát városi közlekedés és a bevándorlók integrációja köré csoportosulnak.

A Lipcsei Charta megszületésével az EU miniszterei első alkalommal
egyeztek meg olyan közös alapelvek és városfejlesztési stratégiák meg-

http://www.bmvbs.de/Anlage/original_998680/Leipzig-Charter-onSustainable-European-Cities-agreed-on-24-May-2007.pdf

Több támogatásra van szükség a lakhatás és a regionális innováció
területén
Május 10-én az Európai Parlament két „saját kezdeményezésű” jelentést fogadott el a regionális politika témakörében, melyek a
lakhatás és a regionális innováció területén több támogatásért állnak ki.
Az első, melynek szerzője Alfonso Andria (ALDE, Olaszország), arra vonatkozik, hogy az EU-ban egyre nehezebb megfelelő, de megﬁzethető
lakhatási lehetőséghez jutni, és a jelentés szerint ez közvetlen hatással
van a polgárokra, csökkenti a társadalmi beilleszkedési és a mobilitási
lehetőségeiket, úgy a városi, mint a vidéki területeken. A jelentés kihangsúlyozza, hogy az új tagállamokban jelenleg rendelkezésre áll egy EUtámogatás a lakások felújításához és újjáépítéséhez, és azt javasolja,
hogy ezt a lehetőséget a régi tagállamokra (az EU-15-re) is ki lehetne
terjeszteni 2009-től kezdődően.

és a regionális, illetve a helyi hatóságokat, hogy minden szinten biztosítsák az egyenlő hozzáférést az oktatáshoz, maximalizálják az információhoz való hozzáférést és a kommunikációs technológián alapuló munkavégzést, támogassák a „klaszterek” fejlődését, és hogy megfelelő támogatást nyújtsanak a kis- és középvállalkozásoknak.
A tagállamokat az együttműködés szorosabbá tételére is ösztönzi európai technológiai platformok felállításával, és olyan fananszírozó mechanizmusokat sürget, melyek valóban megfelelnek az igényeknek. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az Európai Bizottság, az EBA és az
EBB ﬁnanszírozó mechanizmusai, a JASPERS , a JEREMIE és a JESSICA nagyobb nyilvánosságot kapjanak regionális szinten.

A Parlament által is jóváhagyott jelentés EU-szerte érvényes, a „megfelelő lakhatás” minimális minőségi ismérveit leíró indikátorok létrehozását javasolja, ezzel is erősítve a lakhatási lehetőséghez való jogot,
megkönnyítve a munkavállalók mobilitását, és a városoknak nagyobb
szerepet biztosítva a strukturális alapok lakhatási projektjeinek tervezésében és lebonyolításában.

Andria-jelentés:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/0596478 -129 - 05-19 -910 -20070507IPR06417- 09 - 05-2007-2007-false/
default_hu.htm

A második jelentést, melynek szerzője Mieczyslaw Edmund Janowski
(UEN, Lengyelország), a Parlament a május 10-i plenáris ülésén fogadta
el, és középpontjában a regionális politika hozzájárulása áll az EU innovatív kapacitásaihoz. A jelentés felszólítja a tagállamokat, a Bizottságot

Janowski-jelentés:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/0596479 -129 - 05-19 -910 -20070507IPR06419 - 09 - 05-2007-2007-false/
default_hu.htm

OPEN DAYS: 212 regionális és városi partner
Rekordszámú, 212 régió és város brüsszeli hivatala, melyek 33 országot képviselnek, írta alá a hivatalos partnerséget
az OPEN DAYS 2007 – Régiók és Városok Európai Hete rendezvénnyel. Az idei rendezvény, melyet újra közösen szervez az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága, október 8–11. között fog zajlani Brüsszelben. Egy „OPEN DAYS 2007”
hírlevél már elérhető az interneten, ahol négy, hasznos információval teli oldalt talál:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007/doc/pdf/newsletter_1.pdf
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