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Az EA prioritásai a 2015–2020 közötti időszakra 

Ajánlások az új mandátumidőszakra  

 

 

A 28 tagállamból álló EU hatalmas kiterjedésű úgy földrajzilag, mint a kulturális sokszínűség terén is. 

Az egyes országokban, régiókban és településeken olyan ötletek és lehetőségek merülnek fel, amelyek 

révén biztosítható más tagállamoknak, valamint az uniós intézmények kiterjedtebb értelemben vett 

hálózatának a jövőbeni fejlődése. Az EA-csoport közös álláspontot képvisel a kulcsfontosságú 

kérdésekben, ugyanakkor tiszteletben tartja tagjai országának, illetve régiójának identitását. Hiszünk a 

konszenzuson alapuló politikában, amely figyelembe veszi az egyes tagok nézeteit. Az EA-csoport 

célja, hogy elősegítse a tagok teljes körű részvételét az RB valamennyi tevékenységében, országuk, 

régiójuk, helyi önkormányzatuk és az általuk képviseltek összességének érdekében. Ennek eléréséhez 

az EU-nak demokratikusabbá és átláthatóbbá kell válnia, és közelebb kell kerülnie polgáraihoz. Azt 

várjuk az Európai Uniótól, hogy áttekinthető, nyitott és hatékony legyen. Áttekinthető abban az 

értelemben, hogy lehetővé tegye a polgárok számára munkamódszereink és kitűzött céljaink 

megértését. Nyitottság alatt azt értjük, hogy meg kellene nyitnunk ajtónkat az emberek előtt. 

Hatékonyság alatt pedig azt, hogy az EU-nak demokratikus, de ugyanakkor hatékony intézményi 

struktúrával kellene rendelkeznie.  

 

Az EA-csoport továbbra is maradéktalanul számításba fogja venni a jelenlegi, változékony politikai és 

gazdasági tendenciákat, és hozzá fog járulni azoknak megfelelő, koherens stratégiák kidolgozásához. 

Véleményünk szerint e trendek figyelembevételéhez rendkívül fontos, hogy helyi és regionális 

önkormányzataink hallathassák a hangjukat Európa szívében. Ezért úgy gondoljuk, hogy a Régiók 

Bizottságának és az önkormányzatoknak alapvető szerepet kell játszaniuk az uniós politikák 

kialakításában. Az EA-csoport síkra száll a szubszidiaritás elve mellett, hogy a döntéseket a 

polgárokhoz legközelebbi szinten hozzák meg, ez utóbbiak pedig a lehető legnagyobb mértékben részt 

vegyenek a politikai életben. Ennek kapcsán az EA-csoport úgy véli, hogy a fiataloknak lényeges 

szerepet kellene betölteniük a jövőről szóló vitában.  

 

Fontos, hogy a Régiók Bizottsága értéktöbbletet nyújtson az uniós döntéshozatali folyamatban, 

támogatást, kapcsolatokat és szakismereteket nyújtva a helyi szintnek. Az EA-csoport arra ösztönzi az 

EU intézményeit, hogy – szoros együttműködésben a helyi és regionális önkormányzatokkal és a civil 

szervezetekkel – mozdítsák elő a polgárokkal való jobb kommunikációt és helyi és regionális szinten 

támogassanak tájékoztató kampányokat mind a tagállamokban, mind pedig a tagjelölt és a 

potenciálisan tagjelölt országokban. Ismét meg kell teremtenünk az EU és polgárai közötti kapcsolatot 

annak érdekében, hogy a polgárok az EU-hoz tartozónak érezzék magukat, és alaposabban ismerjék a 

mindennapi életüket érintő, különböző politikákat. 

 

Ez pedig nem lehet egyirányú folyamat, amelyben az EU felülről kiindulva befolyásolja a helyi szintű 

politikákat. Az RB-nek arra kell törekednie, hogy ismertesse az Európai Bizottsággal a regionális és 

helyi önkormányzatok szükségleteit. Mindezt szem előtt tartva új mechanizmusokat kell találni és 

alkalmazni azzal a céllal, hogy az RB véleményeit sikeresen és fellépést kiváltó módon ismertessék az 

EU intézményeivel. 

 

Csoportunk az elkövetkező mandátumidőszak minden évének elején meghatározza majd legfontosabb 

éves célkitűzéseit. 
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1. Beruházás Európa jövőjébe 

 

Csoportunk hangsúlyozni szeretne néhányat az alábbi témák közül: 

 

Az Európa 2020 stratégián túl: cél a fejlődés és a munkahelyteremtés az összes régióban 

 

E mandátumidőszak döntő jelentőségű lesz abból a szempontból, hogy az Európa 2020 stratégia és a 

beruházási terv valóban sikeressé válik-e, elősegíti-e majd a fejlődést és teremt-e munkahelyeket. Az 

EA-csoport szerint a stratégiát újra kell gondolni hiányosságainak kijavítása érdekében. 

 

Az EU-nak, amelyet páratlan méretű gazdasági válság sújtott, újra el kell köteleznie magát a 

fenntartható fejlődés biztosítása mellett, éspedig nem pusztán gazdasági szempontból, hanem szociális 

és környezetvédelmi tekintetben is. 

 

Ezenkívül ennek a stratégiának továbbra is arra kellene koncentrálnia, hogy megvalósítsa a területi 

kohézió célkitűzését, amelynek köszönhetően fennmarad egy nemzetekből és régiókból álló olyan EU, 

amelyben tiszteletben tartják és támogatják az egyes régiók potenciálját, ötleteit és lehetőségeit, illetve 

vitát folytatnak róluk. 

 

Új, lendületes megközelítéseket kell kialakítani annak érdekében, hogy helyi szinten ösztönözzük a 

tartós növekedést és előmozdítsuk a valódi munkahelyteremtést. Bizonyos tagállamok sikeresebbek 

voltak másoknál a munkahelyek létrehozása terén. A foglalkoztatási modelleket szerte Európában 

értékelni kell, és azokat, amelyek sikerrel járnak, elérhetővé kell tenni az EU tagállamai számára.  

 

Az EU-nak valóban el kellene magát köteleznie az oktatásba, innovációba és kutatásba történő 

beruházás fokozása mellett, ezek ugyanis a versenyelőny elérésének kulcsát jelentik. Az EU-nak arra 

kellene törekednie, hogy mozgósítsa a magán- és állami beruházásokat a gazdasági növekedés 

újraindítása és az EU versenyképességének fellendítése érdekében az olyan kulcsfontosságú 

csúcstechnológiai ágazatokban, mint az ikt, az élettudományok és a tisztább energiaforrások, eközben 

pedig biztosítsa a kiegyensúlyozott fejlődést az összes régióban. 

 

Különösen fontosnak tartjuk az átdolgozott stratégia tagállami, valamint regionális és helyi szintű 

végrehajtásának szoros nyomon követését az elkövetkező évekre kitűzött, új uniós prioritás 

teljesülésének elősegítése szempontjából.  

 

Az államháztartás rendezése és a beruházások támogatása 

 

Az EA-csoport támogatni fogja a gazdasági együttműködés javítását és az EU gazdasági irányításának 

felülvizsgálatát annak érdekében, hogy garantálva legyen a szilárd és stabil közfinanszírozás, illetve 

biztosítva legyen a rugalmasság a fejlődést előmozdító beruházások számára. 

 

Nem szabad, hogy a gazdasági visszaesés károsan hasson a polgárok életére, valamint a helyi és 

regionális önkormányzatok pénzügyi autonómiájára és szolgáltatói szerepének teljesülésére. 
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Az EA-csoport úgy véli, hogy az uniós programoknak és támogatásnak ki kell egészítenie a jelenleg a 

régióknak és helyi önkormányzatoknak nyújtott finanszírozást. 

 

Az EA-csoport arra fogja bátorítani a helyi és regionális önkormányzatokat, hogy a kiegészítő 

finanszírozás mozgósítása érdekében használják fel a rendelkezésre álló forrásokat és innovatív 

pénzügyi eszközöket, illetve hogy hajtsanak végre ambiciózus hosszú távú beruházásokat az oktatás, 

az egész életen át tartó tanulás, a kutatás és az innováció, a magas színvonalú infrastruktúrák, a 

fenntartható tömegközlekedés és az energiahatékony technológiák terén. 

 

Az EA-csoport szerint a vállalkozói szellem, a kkv-k és a szociális vállalkozások helyi és regionális 

szintű támogatása kulcsfontosságú a fenntartható gazdasági fellendülés elősegítéséhez. 

 

Humán beruházások  

 

Az EA-csoport óriási jelentőséget tulajdonít az oktatásnak, az egész életen át tartó tanulásnak és a 

képzésnek, mivel kulcsfontosságú eszközöknek tekinti ezeket a munkaerőpiaci részvétel növelése és 

az európai fiatalok krónikus munkanélküliségi szintjének javítása szempontjából. Az Európai Unió 

számára kiemelt prioritást kell jelentenie az oktatáshoz való egyetemes hozzáférésnek. Azáltal, hogy 

beruházunk az iskolákba, egyetemekbe és főiskolákba, az oktatás segítségével bővítjük és védjük 

szellemi és pénzügyi javainkat. A népesség elöregedése és az alacsony születési ráták veszélyeztetik 

társadalombiztosítási és nyugdíjrendszereinket, és megnehezítik a fiatalok munkaerőpiacra jutását. Az 

EA-csoport hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális Alap, az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap, 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az európai stratégiai beruházási alap fontos szerepet tölt be a 

helyi és regionális önkormányzatok abban történő támogatásában, hogy felvegyék a harcot a 

munkanélküliséggel és ugyanakkor megadják az embereknek – koruktól függetlenül – a szükséges, új 

ismereteket. Az EA-csoport különös figyelmet fordít a képesítések elismerésére és minden, a 

mobilitást és a vállalkozói kultúrába történő beruházások ösztönzését célzó politikára. 

 

Kutatás, innováció, környezetbarát és digitális fejlődés 

 

Az EA-csoport tovább fog küzdeni annak elérésért, hogy minden európai ember a tudásalapú 

társadalom tagjává váljon. A hangsúlyt az infrastruktúra biztosítására, valamint a kutatás és az 

innováció szerepére helyezzük majd, hogy lefektessük az alapokat az Európai Kutatási Térség 

számára. A csoport határozottan úgy gondolja, hogy egyértelmű, realisztikus és – a lehetőségek 

mértékig – kötelező célokat kell meghatározni az EU-ban tapasztalható innovációs szakadék 

problémájának megoldására. 

 

Az EA-csoport hangsúlyozza, hogy fontos beruházni a környezetbarát növekedésbe, valamint a 

gazdaság szén-dioxid-kibocsátásának csökkentését és az energiahatékonyság növelését célzó 

technológiákba. Véleményünk szerint az innovációnak és a kutatásnak nem szabadna kizárólag az 

ipari célokat szem előtt tartania, hanem egyre inkább a polgárok jólétének fokozására, továbbá a 

környezet és a természeti erőforrások védelmére kellene törekednie. 

 

Csoportunk ezenkívül felhívja a figyelmet azokra az előnyökre és lehetőségekre, amelyeket a digitális 

gazdaság és az információs társadalom fejlődése kínál majd a jövőben, különösen a vidéki, a 

hegyvidéki és a távol fekvő térségeink társadalmi-gazdasági szövete számára. Az EA-csoport szeretné, 
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ha a jobb internetkapcsolatoknak köszönhetően átalakulnának városaink és régióink, a szélessávú és 

internetkapcsolathoz való hozzáférés pedig egyetemes lenne annak érdekében, hogy az emberek 

egyenlő hozzáféréssel és lehetőségekkel rendelkezzenek függetlenül attól, hogy városi, vidéki 

területeken vagy peremvidékeken élnek-e. 

 

Továbbra is értékes segítséget nyújtunk a helyi és regionális e-kormányzat fejlődéséhez, miközben 

rámutatunk, hogy csökkenteni kell a városi és vidéki területek, valamint az egyes nemzedékek közötti 

digitális és technológiai szakadékot. Eredményeket legjobban helyi és regionális szintű fellépésekkel 

lehetne elérni. 

 

Kulturális és nyelvi sokszínűség 

 

Az EA-csoportnak meggyőződése, hogy Európa ereje kulturális örökségében és kulturális 

sokféleségének színes palettájában rejlik. Az EU történelmi gyökerei a világ néhány legrégebbi 

civilizációinak területein találhatók. Az is szerencsés, hogy Európában van a világ néhány 

leggazdagabb öröksége, illetve legszebb tája és régiója. Az EA szerint a kulturális örökség ünneplése 

és az arról való megemlékezés összefogja az EU polgárait, segíti a nemzetközi diplomáciát, identitást 

és kreativitást serkent, életre kelti az aktív polgárság elképzelését, és az egyik legfontosabb alapot 

jelenti, amely alátámasztja a város- és vidékfejlesztést célzó jövőbeli regionális fejlesztési stratégiákat.  

 

Az EA-csoport támogatja a népek önrendelkezésének elvét, ami azt jelenti, hogy az Európai Uniónak 

lehetővé kell tennie a „belső bővítést” is új tagállamok létrejöttének formájában, feltéve, hogy azok 

békés és demokratikus folyamat szülöttei.  

 

Törekedni fogunk a nemzeti és regionális identitások támogatására, biztosítva, hogy a kulturális és 

nyelvi sokféleség tiszteletben tartása legyen az európai integrációs folyamat egyik alapelve. Ezen 

integráció célja ugyanis nem az, hogy különbségeinket megszüntessük, vagy egységes identitást 

alakítsunk ki, hanem hogy növeljük a megértést és az együttműködést Európa népei között. Az EA-

csoport továbbra is támogatni fogja a kevésbé beszélt és a regionális nyelvek használatát és 

megőrzését. 

 

2. Szolidaritás a jólét és a környezeti fenntarthatóság megvalósításában 

 

Csoportunk hangsúlyozni szeretne néhányat az alábbi témák közül: 

 

Területi kohézió és határokon átnyúló együttműködés 

 

Egy globalizált világban az újfajta sokféleség a gazdasági erő forrása és egyfajta kulturális gazdagság, 

amely a verseny és a szolidaritás révén hozzájárul a közösségek közötti kohézió megszilárdításához. 

 

Regionális és strukturális finanszírozást kell biztosítani annak érdekében, hogy garantáljuk az EU 

összes régiójának kiegyensúlyozott fejlődését. Az európai kohéziós politikának a régiók 

szükségleteivel együtt kell fejlődnie, és a szegényebb és gazdagabb régiók közötti szakadék 

mérséklésére kell összpontosítania. Fontos, hogy az Unió koherensebbé váljon, elismerje a közös 

felelősségi köröket és szolidaritásról tanúskodjon. Az EU kohéziós politikájának arra a központi 
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célkitűzésre kellene összpontosítania, hogy bővítse a foglalkoztatási lehetőségeket, ugyanakkor 

csökkentse a társadalmi különbségeket. 

 

Az EA-csoport valódi szemléletváltást szeretne látni a megreformált kohéziós politika 

végrehajtásában, és kötelezettséget vállal a helyi és regionális önkormányzatok részvételének és a 

partnerségi elv teljes körű alkalmazásának nyomon követésére, amit immár az uniós jogszabályok is 

rögzítenek (az európai partnerségi magatartási kódexnek köszönhetően).  

 

Kérjük a projektekért felelős települési köztisztviselők kapacitásépítésének és képzési lehetőségeinek 

fokozott támogatását, illetve a folyamatok egyszerűsítését. 

 

Az infrastrukturális beruházások fontosak, ám az EA-csoport úgy véli, hogy a fejlődés csak akkor 

lehetséges, ha az embereket helyezzük a középpontba. 

 

Véleményünk szerint kulcsfontosságú a finanszírozási eszközök koordinációjának és az európai 

nemzeti és helyi költségvetések közötti szinergiáknak a javítása. 

 

A balti-tengeri, a dunai és az adriai- és jón-tengeri makrorégiók pozitív tapasztalatai alapján az EA-

csoport támogatni fogja az Alpok-régióra vonatkozó új stratégiát (EUSALP), hiszen az segít javítani a 

szakpolitikák koherenciáját, és nagyobb fokú együttműködéshez vezet a különféle kormányzati szintek 

között az olyan közös kihívások kezelése érdekében, mint amilyen a környezetvédelem és a gazdasági 

fejlődés összehangolása. 

 

Az EA-csoport figyelemmel fogja kísérni az új EUSALP végrehajtását és biztosítani fogja, hogy a 

stratégia amellett, hogy kiemelten kezeli az alpesi térség középpontjában található hegyvidékek 

érdekeit, megfelelően figyelembe vegye a környező vidékek és városok érdekeit is, hogy az e területek 

közötti kapcsolatok kölcsönös előnyökkel járhassanak. 

 

Kiegyensúlyozott városi-vidéki politika felé 

 

Az EA-csoport elismeri, hogy az európai polgárok számára valós és kézzelfogható előnyök 

származnak abból, hogy a tagállamok az Európai Bizottsággal együtt elkötelezik magukat egy hosszú 

távú, erős és koherens strukturális és kohéziós politika mellett. 

 

Jóllehet a városok megújulása döntő kérdés, fontos, hogy elismerjük valamennyi európai régió és 

település jelentőségét és szerepét az erős gazdaság kiépítésében. Az EA-csoport nyomatékosan azt 

ajánlja, hogy a strukturális alapokból a jövőben finanszírozott programok foglalkozzanak olyan 

kérdésekkel, mint a városi és vidéki területek megújulása, a szociális helyzet romlása, konkrét 

lakhatási kezdeményezések, gazdasági szerkezetátalakítás és tömegközlekedés, valamint a vidéki és 

hegyvidéki területek újjáélesztése. 

 

Az EA-csoport világos fellépéseket szeretne látni a városok revitalizációja kapcsán, különösen pedig a 

városok és a városközpontok rehabilitációja érdekében, ami háttérbe szorult a városkörnyéki 

övezetekben végzett nagyszabású bevásárlóközpont-építések miatt.  
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Csoportunk elismeri az összes európai régió szerepét, és aláhúzza, hogy a jövőbeli programokban 

biztosítani kell a városi és a vidéki térségek egyensúlyát. A vidéki közösségek – megkönnyítve a 

városok megfelelő működését – Európa egyik alapelemét alkotják, az intézményeknek pedig minden 

tevékenységet illetően biztosítaniuk kell a kiegyensúlyozott megközelítést. Az EA-csoport 

meggyőződése, hogy a vidéki, mezőgazdasági és hegyvidéki térségek igen lényeges szerepet töltenek 

be a helyi gazdasági és társadalmi fejlődésben. Felhívja az európai intézményeket, hogy vegyék 

jobban számításba e területek igényeit, és alakítsák ki a megfelelő egyensúlyt a városi és a vidéki 

fejlesztési politikák között. Az EA-csoport kiáll egy, a termelőtől a fogyasztóig tartó folyamatot lefedő 

agrárpolitika mellett, amely biztosítja, hogy bőséges választék alakuljon ki nagyon jó minőségű, 

nyomon követhető agrártermékekből, és emellett garantálja régióink természeti és környezeti 

erőforrásainak védelmét. 

 

Fenntartható idegenforgalom 

 

Az EA-csoport rá kíván mutatni arra, hogy az idegenforgalom világszintű jelenség, amely helyi 

szinten zajlik, ám az erősen diverzifikált verseny miatt találnia kell egy réspiacot. Ennek megfelelően 

a csoport úgy véli, hogy ha következetes politikát dolgozunk ki a fenntartható idegenforgalom 

számára, az mind gazdasági, mind pedig környezeti téren kézzelfogható előnyöket jelent majd a helyi 

közösségeknek. Az idegenforgalom nagymértékben járul hozzá a GDP-hez és a foglalkoztatáshoz, 

éspedig az összes – helyi, regionális, nemzeti és európai – szinten. Az EA-csoport szerint az 

idegenforgalom kulcsfontosságú szerepet tölt be a regionális fejlesztés és a területi kohézió 

előmozdításában. Kéri az Európai Bizottságot, hogy továbbra is helyezzen hangsúlyt az 

idegenforgalom horizontális jellegére, és lássa el a tagállamokat és a helyi és regionális 

önkormányzatokat megfelelő és elérhető pénzügyi eszközökkel, amelyek előmozdítják és támogatják a 

fellépést ebben az ágazatban. Az EA-csoport konkrétan arra kéri az Európai Bizottságot, hogy a 

jövőben is segítse a fenntartható idegenforgalmat támogató intézkedéseket. 

 

Környezetvédelem és éghajlatváltozás 

 

Az EA-csoport megvizsgálja majd, hogyan alakulnak az európai bizottsági kezdeményezések, 

amelyek segítik az EU-t abban, hogy sikeresen mozduljon el egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 

erőforrás-hatékony gazdaság felé, kezelve az éghajlatváltozás jelentette kihívásokat, a környezet 

állapotának romlását és a biodiverzitás csökkenését, továbbá növelve a fenntartható mobilitást. 

 

Az EA-csoport elkötelezett az ismeretterjesztés mellett, valamint hogy segítse a helyi és regionális 

szintű térségeket szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentésében, megfelelően figyelembe véve az EU-ban 

létező különféle energiaszerkezeteket és helyi feltételeket. 

 

Ambiciózus világszintű megállapodásokat szeretnénk látni, amelyek minden régiót arra ösztönöznek, 

hogy szerepet vállaljanak a kibocsátások csökkentésében és Európa környezetvédelmileg fenntartható 

jövőjének biztosításában. 

 

A csoport törekedni fog annak biztosítására, hogy a fenntartható mobilitás, valamint a természeti 

erőforrások hatékony felhasználásának garantálása érdekében az Európa 2020 stratégia 

végrehajtásában hangsúlyt helyezzenek a zöld beruházásokra. 
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Körforgásos gazdaság és hulladék 

 

Az EA-csoport kiáll amellett, hogy fontos elmozdulni egy olyan erőforrás-hatékonyabb gazdaság 

irányába, amelyben okosan használják fel a természeti erőforrásokat, az anyagokat és a hulladékokat. 

Utóbbiakat, amennyire csak lehetséges, újra fel kell használni vagy feldolgozni. 

 

Ennek kapcsán határozottan arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul fogadjon el új 

kezdeményezéseket a körforgásos gazdaság előmozdításáról, hogy az EU így megelőzhesse értékes 

anyagok – például műanyagok – pazarlását, fellendíthesse az újrafeldolgozást, csökkenthesse a 

kibocsátásokat és a környezeti hatásokat, eközben pedig új munkahelyeket és gazdasági fejlesztési 

lehetőségeket hozhasson létre. 

 

Biogazdaság 

 

A biológiai sokféleség az EU egyik környezetvédelmi prioritása. 

 

A csoport létfontosságúnak tartja a fenntartható erdőpolitika alkalmazásának folytatását és azt, hogy 

mindent megtegyenek annak érdekében, hogy számottevően növeljék az erdei biomassza arányát a 

megújulóenergia-termelésben. 

 

Az EA-csoport támogatja regionális biológiai sokféleségi stratégiák és cselekvési tervek 

megvalósítását az energiaforrások jövőjének biztosítása és gazdasági potenciáljuk fokozása érdekében. 

Konszenzus elérésére törekszünk abban, hogy Európának csökkentenie kell a fosszilis 

tüzelőanyagoktól való függést és biológiai alapú gazdaságot kell kifejlesztenie. 

 

Energia 

 

Minden társadalomban az energia jelenti a jólét egyik legfontosabb forrását. Számos lényeges döntést 

kell majd hozni európai szinten az energiaellátás javítása, valamint a megújuló energiaforrások és az 

energiahatékonyság népszerűsítése érdekében. Az EA-csoport kéri a belső energiapiacok kiteljesítését 

és egy valódi, összekapcsolt energetikai hálózatokból álló energiaunió létrehozását. Kéri ezenkívül új 

intézkedések és gazdasági ösztönzők kidolgozását az energiahatékonyság fokozása érdekében. Az EA-

csoport különösen olyan intézkedéseket szeretne látni, amelyek segítik Európát abban, hogy kiaknázza 

a megújuló energiaforrásokban – így a hullámenergiában, az árapály-energiában, a geotermikus, a 

szél- és a napenergiában, a vízerőművekben, valamint a fenntartható biomasszában – rejlő hatalmas 

lehetőségeket. Az EU-nak mindenképpen többet kell tennie a tisztább energiaforrások és az 

energiahatékonyság népszerűsítése érdekében, és segítenie kell a helyi térségeket abban, hogy 

kiaknázzák a természeti erőforrásaikban rejlő lehetőségeket, eközben pedig megfizethető energiát 

biztosítsanak a polgárok számára. 

 

A csoport arra kéri az Európai Bizottságot, hogy biztosítson forrást a Polgármesterek Szövetségében 

részt vevő városok és régiók számára, elősegítendő, hogy elérjék a Szövetség célkitűzéseit. 
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3. Erős hang a világban 

 

Csoportunk hangsúlyozni szeretne néhányat az alábbi témák közül: 

 

Európa mint globális partner  

 

Európa egységesítésének folyamata mindenekelőtt békefolyamat. A szabadságon és békén alapuló 

térség kiterjesztésének – különösen úgy, hogy az az EU széles értelemben vett szomszédjaira is 

kiterjedjen – átfogó európai szakpolitikai célkitűzésnek kellene lennie. 

 

Az EA-csoport megismétli, hogy az Uniónak határozottan kell fellépnie a külkapcsolatok terén a 

világban. 

 

Az EA-csoport ösztönözni fogja az EU intézményeit arra, hogy fokozzák a bővítési politika 

eredményességét, folytassák a tagságra törekvő országokkal való tárgyalásokat és szilárd 

szomszédságpolitikát garantáljanak. Az Európai Unió szomszédjainak érdemi támogatásban kell 

részesülniük annak érdekében, hogy országaikban kifejleszthessék a demokráciát és megalapozhassák 

a jólétet.  

 

Hiszünk abban, hogy fokozni kell a szomszédos országokkal való együttműködést.  

 

Migráció 

 

Az EA-csoport olyan bevándorlási és migrációs politikát sürget, amely összhangban van az alapvető 

jogokkal, ám megfelelően figyelembe veszi a régiók és helyi önkormányzatok szükségleteit és az 

előttük álló kihívásokat.  

 

A csoport ugyanakkor nagyobb szolidaritást és együttműködést kér a tagállamok között a koherens 

bevándorlási jogszabályok végrehajtása, a külső határok ellenőrzése, valamint az illegális bevándorlás 

és az embercsempészet elleni küzdelem során. Arra törekszünk, hogy felhívjuk a figyelmet az EU-ban 

a humanitárius válságokkal szembesülő határ menti régiók előtt álló sajátos nehézségekre. 

 

Biztonság és béke 

 

Az EA-csoport elítéli az erőszak minden formáját, és más partnerekkel összefogva mindent megtesz a 

béke, a szolidaritás, a stabilitás és a biztonság szavatolásáért az EU-ban és annak határai mentén, 

miközben támogatja a szomszédos országokat a helyi demokrácia és a helyi fejlesztés 

előmozdításában. 

 

Az EA-csoport a jövőben is emlékeztetni fogja az Európai Bizottságot arra a feladatára, hogy 

támogatást és segítséget nyújtson Ukrajnának; ösztönzi ezenkívül a helyi szintű együttműködést az 

európai uniós és az ukrán helyi és regionális kormányzatok között. 

 

Fontosnak érzi, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat bevonják a szervezett bűnözés, a 

terrorizmus és a terrorista radikalizálódás elleni küzdelembe, hogy garantálják a polgárok biztonságát 

a városi és a vidéki területeken. 
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A korábban kitűzött célok és a fentiekben összefoglalt, jövőbeli események alapján, az EA szeretné 

kiemelné még az alábbiakat: 

 

4. Európai kormányzás és intézményközi dimenzió 

 

Az EA-csoport megerősíti elkötelezettségét amellett, hogy az európai kormányzás hatékonyságát 

növelni kell azáltal, hogy a létező szerződésekhez képest számottevően javítjuk és egyszerűsítjük 

működését, továbbá átláthatóbbá tesszük azt. Osztja az Európai Bizottság azon nézetét, amely szerint 

az EU csak akkor éri el céljait, ha intézményei, valamint a nemzeti, regionális és helyi hatóságok és a 

polgárok mind együttműködnek ennek érdekében. Dolgozni fog a konzultációs folyamatok 

intenzitásának fokozásán, valamint az Európai Bizottság által a szabályozás javításának célkitűzése 

kapcsán javasolt jogszabályok hatásának vizsgálatán. Tovább erősíti az európai intézményekkel, 

különösen a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel folytatott együttműködését annak érdekében, hogy 

az RB nézeteit és ajánlásait hatékonyan érvényesíteni tudja. 

 

Valamennyi fenti prioritás a szubszidiaritás, az arányosság és az adminisztratív egyszerűsítés elvének 

tiszteletben tartásával teljesítendő. 
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Tel.: +32 – 2 - 282 – 2245 
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