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ELŐTERJESZTETTE: Lambert van Nistelrooij (PPE), Regionális Fejlesztési Bizottság 
„A regionális és helyi együttműködés fokozása az EU regionális politika globális szintű 
népszerűsítése révén”– 13 03 23. jogcímcsoport

MEGJEGYZÉSEK:
A 2009-ben indított „A regionális és helyi együttműködés fokozása az EU regionális politika 
globális szintű népszerűsítése révén” című kísérleti projekt folytatása és megerősítése 
céljából.

INDOKOLÁS:
A kohéziós politika nemzetközi vonatkozásai jelentős mértékben megnőttek 2009 folyamán 
és 2010 elején, ez nagy részben az Európai Parlament kísérleti projektje révén biztosított 
források nyújtotta további lehetőségeknek köszönhető. Az eredeti projekt jelentős sikerrel 
került végrehajtásra, ezért a REGI Bizottság szeretné azt folytatni és kiterjeszteni, különösen 
összpontosítva a regionális kormányzás fejlesztésére, a területi alapú szakpolitikai és 
stratégiai tervezési képzési programokra és a különböző mechanizmusok és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás ellenőrzési eljárásainak kérdésére.

ELŐTERJESZTETTE: A Regionális Fejlesztési Bizottság Verts/ALE képviselőcsoporthoz 
tartozó tagjai
A makrorégiós stratégiák ismerete

MEGJEGYZÉSEK:
A balti-tengeri makrorégióra vonatkozó stratégia innovatív keretet határoz meg az európai 
integráció javítására az európai „sűrűn lakott és munkaerő-felszívó térségekből” kiindulva. 
Egyéb fontos projektek: Duna régió, Alpok, Nyugat-Mediterrán Térség, Atlanti ív. 

Igen fontos a „balti-tengeri” tapasztalat ismertetése, hogy tanulságait más projektekben is fel 
lehessen használni, és figyelembe vegyék a következő kohéziós politikák kidolgozása során.

Javasolt intézkedés: 

1 Balti-tengeri esemény szervezése annak érdekében, hogy az 
érdeklődő európai régiók megismerhessék a balti-tengeri eljárást és 
az ilyen makrorégiós eljárás elveit. 200 000 euró

2 Szeminárium rendezése Brüsszelben a makrorégiós eljárás mellett 
elkötelezett nemzeti és regionális hatóságok számára projektjeik 
megvitatása céljából 150 000 euró

3 A makrorégiókról szóló keretdokumentum készítése és terjesztése
150 000 euró

Kísérleti projekt összesen: 500 000 euró
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ELŐTERJESZTETTE: Deutsch Tamás, Regionális Fejlesztési Bizottság
A gazdasági fejlettség és a GDP-adatok terén legnagyobb eltérést mutató európai régiók 
közötti segítségnyújtási partnerségi keret

MEGJEGYZÉSEK:
A projekt általános célja:
1) A vállalkozás és gazdaság terén bevált gyakorlatok átadását szolgáló, az 50 legfejlettebb 
és a 20 legkevésbé fejlett európai régió közötti kétoldalú partnerség keretének 
megteremtése. A bevonandó régiók meghatározása a fejenkénti GDP-re vonatkozó statisztikai 
adatok alapján történik.   
2) A vállalkozásfejlesztés és gazdaság terén végzett technikai segítségnyújtás és a know-
how átadásának konkrét formája a tanácsadás, tanulmányi utak, műhelyek, képzések vagy 
társadalmi események.    A kiemelt témák között szerepelnie kell elsősorban a 
következőknek: az uniós alapok felhasználására vonatkozó tapasztalatok (regionális vagy 
kohéziós alapok, előcsatlakozási támogatás, vidékfejlesztés), a kutatási keretprogramokban 
való részvétel, a kkv-kra vonatkozó fejlesztési intézkedések végrehajtása és a regionális 
munkaerőpiac dinamikájának megteremtése.
3) A projekt célcsoportjához tartoznak többek között a helyi hatóságok, a kkv-k, a nem 
kormányzati szervezetek, civilszervezetek, szakmai szervezetek és egyesületek.

A három kiemelt cél megvalósítása az alábbi előnyökkel jár:
– új „testvérrégiók” létrehozása, ami hozzájárul az Unió regionális és kohéziós 
politikájának hatékonyságához; 
– a meglévő uniós alapok és eszközök megfelelő használatának előmozdítása a legkevésbé 
fejlett uniós régiókban;
– a legfejlettebb régiók bevonása a kohéziós politika terén tett kezdeményezésekbe. 

Kulcsszavak: 
az EU regionális politikája, uniós strukturális és kohéziós alapok, vidékfejlesztés, kkv-k, 
gazdasági válság

ELŐTERJESZTETTE: A Regionális Fejlesztési Bizottság Verts/ALE képviselőcsoporthoz 
tartozó tagjai
A partnerségi elv érvényesítése a strukturális alapokban

MEGJEGYZÉSEK:
A partnerségi elv érvényesítése a strukturális alapokban

A strukturális alapokról szóló általános rendelet 11. cikke szerint a partnereket be kell vonni a 
strukturális alapok programjainak előkészítésébe, végrehajtásába, ellenőrzésébe és 
értékelésébe. A tapasztalat szerint a partnerségi elv érvényesítésében az elmúlt évek során 
előrelépés történt. Ugyanakkor léteznek még jelentős, országonként, néha pedig az egyes 
országokon belül is különböző akadályok. 
A kísérleti projekt célja tapasztalatcsere indítása a partnerségi elv érvényesítéséről, ennek 
akadályairól és kihívásairól, továbbá a bevált gyakorlatokat tartalmazó kódex kidolgozásáról. 
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Különös figyelmet kell fordítani a gazdasági és szociális partnerek, valamint a civil 
társadalmat képviselő egyéb testületek, környezetvédelmi partnerek, nem kormányzati 
szervezeteket és a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításáért felelős testületek által 
szerzett tapasztalatokra.

Megvitatandó témák:
- tervezésre, végrehajtásra és értékelésre vonatkozó, a kezdettől meghatározandó 

konzultációs/részvételi terv és a megfelelő partnerekkel közösen megállapított 
célkitűzései;

- az illetékes hatóságok (különösen az irányító és a monitoring bizottságok) hogyan 
vették figyelembe a partnerségi elvet javaslataikban és jelentéseikben;

- a partnerek számára a működési programokban rendelkezésre álló technikai 
segítségnyújtás a kapacitásépítéshez, a koordinációhoz és a képviselethez annak 
érdekében, hogy szerepüket be tudják tölteni;

- a partnereket felelősséggel kell felruházni a saját irányítóbizottsági és más 
konzultatív testületi tagjainak az érdeklődésen, képviseleten és új, elkötelezett és 
innovatív szereplők iránti nyitottságon alapuló kiválasztására vonatkozó eljárások 
tekintetében;

- a partnereket a kezdetektől be kell vonni a projektek kiválasztási kritériumainak 
megállapításába;

- a partnerséget a projektek alapból történő finanszírozása egyik szempontjává kell 
tenni;

- speciális tapasztalat a nemzetközi partnerség terén;

Tevékenységek: 
- műhelyek, szemináriumok, 
- „helyes gyakorlat kódexének” kidolgozása, 
- a „partnerségben elöljáró régiók” hálózata létrehozásának kezdeményezése 

ELŐTERJESZTETTE: Deutsch Tamás, Regionális Fejlesztési Bizottság
A szakértelem és kiválóság páneurópai platformja az európai régiók – köztük a (dunai 
és balti) makrorégiók – számára az európai uniós strukturális és kohéziós alapok 
alakulásáról

MEGJEGYZÉSEK:
A projekt általános célja:
1) Olyan közös platform létrehozása, amely hozzáférést biztosít a regionális szakértelemhez.
2) Kompetenciatérképek kidolgozása, amelyek áttekintést adnak az egyes régiók (köztük a 
makrorégiók) uniós strukturális és kohéziós alapok által támogatott projektjeiről.
3) A szakértelem és a projektekről szóló információ kezelését és hálózatok építését célzó új 
megoldások kidolgozásának és fejlesztésének támogatása. 

A három kiemelt cél megvalósítása az alábbi előnyökkel jár:
– A régiók között könnyebben jöhetnek létre új együttműködések, mivel a szakértelem 
láthatóbb és könnyebben elérhető lesz.
– Javítható lesz a stratégiai döntéshozatal az uniós szakpolitikában, regionális 
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politikában, a vállalkozásoknál és a nem kormányzati szervezeteknél, mert jobb 
tájékoztatás áll majd rendelkezésre a szakértelemről és a projektek eredményeiről.
– A projektek eredményeinek értékesítése támogatható az ipar hozzáférésének javítása 
révén.
– A pozicionálás hatékonyabbá tehető, mivel látható szakértelmen alapul majd.
– Az EU regionális politikája és támogatása átláthatóbbá válik.

Kulcsszavak: 
az EU regionális politikája, uniós strukturális és kohéziós alapok, a balti-tengeri és a Duna 
régióra vonatkozó uniós stratégia, az EU 2011. évi magyar elnöksége, regionális és gazdasági 
fejlesztés, átláthatóság

ELŐTERJESZTETTE: ELIE HOARAU
Kísérleti projekt – A megújuló energiák fejlesztési programja a legkülső régiókban

MEGJEGYZÉSEK:
A megújuló energiák fejlesztése és új formáinak kutatása a legkülső régiókban nagy 
lehetőséget rejt magában az Unió egésze számára. 

A legkülső régiókat energiarendszerük teljes (a szigetcsoportok esetében különösen súlyos) 
elszigeteltsége, kis mérete, az ellátás szempontjából pedig a fosszilis energiaforrástól való 
függőség jellemzi. A különleges helyzet nyilvánvalóvá teszi e területek kiszolgáltatottságát a 
kontinenshez képest, és indokolja a közösségi kísérleti és kifejezetten e területet érintő 
beavatkozást.

Ezenkívül az éghajlatváltozás kétségtelenül a hagyományos, fosszilis erőforrásokra alapozott 
energiatermelés költségeinek emelkedését és az ellátás feltételeivel kapcsolatos 
bizonytalanság fokozódását fogja maga után vonni. Másrészt, noha a villamosenergia- és 
földgázpiac liberalizációja az egységes piac megvalósítását szolgálja ebben az ágazatban, a 
legkülső régióknak nem származik belőle előnyük, piacuk sajátosságaira való tekintettel. 

A legkülső régiók nagy lehetőséget kínálnak a megújuló energiák terén, természeti kincseik 
(szél, árapály, napsütés, vulkánok stb.) jelentősek, és ösztönzik a tiszta energiával való 
ellátást, csökkentve a fosszilis tüzelőanyagok fogyasztását és az azoktól való függést. 
Tekintettel stratégiai fontosságukra és a legkülső régiók szintjén folytatandó projektek 
rendkívül magas költségeire, e potenciál fejlesztése nem csupán állandó közösségi pénzügyi 
támogatást igényel, hanem olyan kiválósági kísérleti projekt létrehozását is, amely lehetővé 
teszi, hogy sok más európai régió előtt is megnyíljon a lehetőség az ilyen típusú 
fejlesztésekre. 

ELŐTERJESZTETTE: ELIE HOARAU
Kísérleti projekt – Gyökérzónás-nádastavas szennyvíztisztító rendszerek fejlesztési 
programja
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MEGJEGYZÉSEK:
A háztartásokból származó szennyvíz tisztítása, amely a kontinensen fekvő vidéki területek 
esetében is problémát jelent, megoldhatatlanul összetett a nem urbanizált területek és a 
legkülső régiók esetében. 
Jelenleg csupán olyan nem kielégítő megoldások állnak rendelkezésre, amelyek a 2000-nél 
kevesebb lakosú települések szennyvizének tisztítására alkalmasak.  Az eleveniszapos mini 
tisztítóállomások elvileg jó minőségű kezelt szennyvizet képesek előállítani, de üzemeltetésük 
egyrészt a mechanikus és elektronikus berendezések elhasználódása és cseréje, másrészt a 
jelentős mennyiségű iszap rendszeres kezelése miatt bonyolult.
Egyébként az emésztőgödrök, amelyek a szerves anyagra nézve a legjobb esetben sem 
képesek az 50%-os hatékonyságot meghaladni, nem tudnak megfelelő minőségű szennyvizet 
előállítani anélkül, hogy össze ne lennének kapcsolva aerob típusú kiegészítő kezeléssel. 
Ezenfelül időnként az iszapot ki kell belőlük vonni („emésztőgödrök tartalma”), amint annak 
szintje a hasznos térfogat 50%-át eléri. Az emésztőgödrök tartalmát nagyobb méretű tisztító 
állomásokba töltik, amelyekben a hatás csökkentése érdekében kezelik, ezáltal azonban a 
fogadó állomások rendes iszaptermelése megnő.
Fontos, hogy a legkülső régiókban és a szigeteken növeljük az érdeklődést a gyökérzónás-
nádastavas szennyvíztisztító rendszerek iránt, amelyek jobb teljesítményt nyújtanak 
alacsonyabb üzemeltetési költség mellett.

ELŐTERJESZTETTE: Surján László(PPE), a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről 
Közös regionális identitás felé és a Duna makrorégió nemzeteinek összebékülése

MEGJEGYZÉSEK: 
Fiataloknak szóló képzési programok és szemináriumok szervezése azzal a céllal, hogy 
hangsúlyozzuk a Duna makrorégióban élő nemzetek közös regionális identitását, civil oktatási 
programok és kulturális cserelehetőségek, melyek hozzájárulnak az együttélés előremutató, 
fenntartható, európai jövőjéhez. A kísérleti projekt előmozdítja az adott régió társadalmi és 
gazdasági stabilitását, beleértve a közösségek közti kohézió elősegítését célzó fellépéseket is, 
és rávilágít a nemzetközi együttműködés hozzáadott értékére. 
A célterület a Duna makrorégió és a szomszédos országok, összhangban az európai 
szomszédságpolitikával. A támogatható programokban a régió legalább három tagállamából 
való részvevőknek kell szerepet vállalniuk. 

ELŐTERJESZTETTE: Ramona Nicole Mănescu (ALDE), Regionális Fejlesztési Bizottság

Képzési és mobilitási rendszer a kohéziós politikával kapcsolatos programokat irányító 
regionális szereplők számára

MEGJEGYZÉSEK:
Az eljárási hibák, a nem kielégítő ellenőrzés és az alacsony felhasználási arány egyik jelentős 
oka az uniós alapok irányításáért felelős helyi hatóságok és személyzet hatékony helyszíni 
képzésének hiánya. A helyszínen dolgozó oktatók hálózatának kialakítása növeli a 
költséghatékonyságot és a szakpolitika eredményességét.
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Segítséget és támogatást nyújtandó a strukturális és kohéziós alapokból támogatott 
programokat irányító helyi szereplőknek – különösen az új tagállamokban –, az Európai 
Parlamentnek javaslatot kellene tennie egy képzési és mobilitási rendszerre, amely lehetővé 
tenné e szereplők számára a programok irányítására vonatkozó szakértelmük fejlesztését és a 
rendszeresen előforduló problémákra vonatkozó ötleteik és bevált gyakorlataik cseréjét. Ez 
javíthatná az általános irányítást és a programok és területi szakpolitikák irányítását szolgáló 
intézményi kapacitásépítést.

ELŐTERJESZTETTE: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Herczog Edit , Kalfin Ivailo, 
Victor Boştinaru

13 03 26. jogcímcsoport – előkészítő intézkedés: Az együttműködés fejlesztése a Duna 
régióban 

13 03 27. jogcímcsoport – kísérleti projekt: Az együttműködés fejlesztése a Duna 
régióban

MEGJEGYZÉSEK:
A 2009. június 19-i Európai Tanács hivatalosan felkérte az Európai Bizottságot, hogy 2010 
vége előtt terjesszen elő a Duna régióra vonatkozó uniós stratégiát. A stratégia az Európai 
Tanács magyar elnöksége alatt kerül elindításra 2011 elején. A stratégiához cselekvési terv is 
fog tartozni, amelyet folyamatosan fejlesztenek és naprakészen tartanak a tagállamok 
javaslatai alapján.  Erre a kísérleti programra és előkészítő intézkedésre a szükséges kapacitás 
létrehozása érdekében van szükség, biztosítandó a Duna régióra vonatkozó uniós stratégia 
végrehajtásának megfelelő irányítását.

A Duna régióra vonatkozó uniós stratégiát az összes rendelkezésre álló – uniós, tagállami, 
nemzetközi pénzügyi intézmények által biztosított, illetve magántőkéből származó –
finanszírozási forrás felhasználásával kell végrehajtani. A hangsúlyt a különböző 
finanszírozási eszközök jobb, hatékonyabb és eredményesebb koordinációjára kell helyezni. 

A támogatásból a Duna régióval kapcsolatos tevékenységeket kellene finanszírozni:
– a Duna régió identitásának megerősítése képzés révén és az irányítás javítása,
– a régió társadalmi és gazdasági versenyképességének javítása,
– a szomszédos országok bevonása a Duna régió kínálta összes lehetőség kiaknázása 
érdekében olyan szakpolitikai területeken, mint a belvízi hajózás, közlekedés, összeköttetés, 
környezetvédelem és energiaügy, segítene a Duna menti országok közös problémáinak 
kezelésében.

ELŐTERJESZTETTE: Deutsch Tamás, Regionális Fejlesztési Bizottság
Regionális ifjúsági együttműködési mechanizmus Közép- és Dél-Kelet-Európában 
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MEGJEGYZÉSEK:
A projekt általános célja:
1) Az uniós tagjelölt és potenciális tagjelölt országok regionális integrációjának
megerősítése partnerség kialakítása és a fiatalok részvételének előmozdítása révén.
2) Az együttműködés és csere céljaira regionális civil intézmény létrehozása a nyugat-
balkáni és dél-kelet-európai országok és a közép-európai uniós tagállamok fiataljainak 
bevonásával.
3) Közös projektek megvalósítása a tudomány, oktatás, emberi jogok, nyelvek, kultúra és 
sport területén, aminek célja erős hálózatok kialakítása a részt vevő régiókban. 
4) A határokon átnyúló, a régióban és a fiatal polgárok bevonásával működő 
kezdeményezések intézményesítése.

A három kiemelt cél megvalósítása az alábbi előnyökkel jár:
Az EU bővítésében érintett társadalmak kölcsönös megértésének elmélyítése. 
– A stratégiai együttműködés előkészítése a közeljövőben folytatandó együttműködés 
során megvalósítandó közös uniós politikák terén.
– Konkrét regionális menetrend kialakítása az európai fiatalok bevonására az uniós 
integrációs folyamatba.

Kulcsszavak: 
uniós regionális politika, ifjúsági politika, nyilvános részvétel, EU-bővítés, regionális és 
gazdasági fejlesztés, egység a sokféleségben


