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A Régiók Európai Bizottsága (RB) a 27 európai uniós tagállamból delegált 329 regionális és helyi képviselő európai uniós politikai közgyűlése. Tagjaink olyan régióelnökök, 
regionális közgyűlési képviselők, polgármesterek és helyi képviselő-testületi tagok, akik választással nyerték mandátumukat, és a több mint 446 millió európai polgár felé 
demokratikusan elszámoltathatók. Az RB fő célkitűzése, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat, valamint az általuk képviselt közösségeket bevonja az EU döntéshozatali 
folyamatába, és tájékoztassa őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai kérdésekben az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Európai Bizottsága az Európai Unió Bíróságához fordulhat, hogy érvényt szerezzen az uniós jogszabályoknak, ha a 
szubszidiaritás elvét megsértik, vagy nem veszik �gyelembe a regionális és helyi önkormányzatok szempontjait.
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A helyi és regionális önkormányzatok – melyeket az EU-ban a Régiók Európai Bizottsága képvisel – mindig is az európai 
demokrácia gerincét alkották. A Covid19-világjárvány megmutatta, hogy a helyi közösségeket a helyi és regionális 
vezetők viszik előre azzal, hogy a veszélyhelyzetre reagálnak és EU-szerte a frontvonalról segítik a helyreállítást. Ezért az 
RB elsődleges küldetése, hogy a falvakon, városokon és régiókon keresztül közelebb hozza Európát a polgárokhoz, amit 
három kiemelt prioritás segítségével kíván elérni.

A szubszidiaritás elvével összhangban 
minden döntést a polgárokhoz 
legközelebbi szinten kell meghozni.

Ez azt jelenti, hogy meg kell 
mutatnunk és meg kell erősítenünk 
a helyi és regionális önkormányzatok 
szerepét az EU-ban.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia 
jó lehetőséget kínál arra, hogy 
javítsunk az EU működésén, 
megosszuk és továbbfejlesszük 
a polgári részvétel sikeres 
gyakorlatait, amelyeket tagjaink a 
választókerületeikben dolgoztak ki, 
valamint megreformáljuk az uniós 
döntéshozatali folyamatot.

Emellett továbbra is biztosítjuk, hogy 
az új uniós jogszabályok csökkentsék 
régióink adminisztratív terheit, és 
végrehajtásuk alacsonyabb költséggel 
járjon.

Minden európai döntést a falvaink, 
városaink és régióink előtt álló 
legfontosabb társadalmi változások 
kezelése iránti elkötelezettségünk 
fényében kell meghozni.

Ilyen változást vonnak maguk után 
például a világjárványok, a zöld 
és a digitális átállás, a demográfiai 
kihívások vagy a migrációs áramlások.

Ahhoz, hogy kezünkbe vehessük 
jövőnket és ellenállóbbá tehessük 
helyi közösségeinket, döntő 
fontosságú, hogy megerősödve 
jöjjünk ki ezekből az átállási 
folyamatokból.

Az EU valamennyi szakpolitikájában 
és programjában ki fogunk állni a 
kohézió mellett, melyet alapvető 
értéknek tekintünk.

Az európai kohézió előmozdításához 
ambiciózus hosszú távú uniós 
költségvetésre van szükség, amely 
elegendő strukturális és kohéziós 
finanszírozást és mezőgazdasági 
beruházást biztosít valamennyi régió 
és város számára.

A kohézió azonban nem csak a 
pénzről szól: olyan értéket képvisel, 
amelynek köszönhetően fenntartható 
gazdasági növekedésre számíthatunk, 
mindenki számára hosszú távú 
foglalkoztatási lehetőségek nyílnak 
és a szakpolitikák helyi alapon, a 
polgárok igényeinek megfelelően 
alakulnak.

Valamennyi prioritásunk megjelenik majd modern és dinamikus kommunikációs kampányainkban, amelyek erőteljes 
üzenetet közvetítenek az EU, illetve az uniós régiók, városok és falvak valódi hozzáadott értékéről.
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Apostolos Tzitzikostas
a Régiók Európai Bizottsága elnöke
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A gazdasági, a migrációs és a Covid19-válság 
megmutatta, hogy Európa csak akkor tudja 
optimálisan szolgálni polgárai érdekeit, ha 
összefogja az erőforrásokat és együttműködő. 
Amikor Európa új kihívásokkal szembesült, mindig a 
helyi és regionális önkormányzataira támaszkodott, 
hogy reagálni tudjon, és megoldásokat találjon 
közösségeink számára.

w
A következő öt évben fő prioritásunk az lesz, 
hogy összetartó, reziliens és fenntartható, az 
emberekhez közelebb álló Európát építsünk. 

Ennek érdekében a demokrácia megerősítésére és 
védelmére fogunk összpontosítani. Korszerűsíteni 
kell az európai demokráciát, hogy jobban 
figyelembe tudja venni a polgárok igényeit. Az 
Európa jövőjéről szóló konferencia jó alkalmat 
kínál arra, hogy változtassunk, és nagyobb 
szerepet adjunk az EU-ban a helyi és regionális 
önkormányzatoknak. Helyi szinten továbbra is 
kiállunk Európa és annak alapvető értékei mellett – 
gondolva itt a szólásszabadságra, az egyenlőségre, 
az emberi jogokra és a szabad mozgásra –, amelyek 
nélkül nincs jövője a demokráciának.

Másodszor: új irányba kell összpontosítanunk az 
EU erőfeszítéseit, hogy támogatni tudjuk a városok 
és régiók válaszait azokra a jelentős változásokra, 
amelyekkel napjainkban szembe kell nézniük. 
Így például biztosítjuk, hogy az EU segítsen a 
városoknak és a régióknak a világjárványra való 
reagálásban és a helyreállításban. Európának 
emellett nem szabad szem elől tévesztenie az 
éghajlati vészhelyzetet, a demográfiai változást, 
a migrációt és a digitalizációt. Ezek a kihívások 
olyan koherens, integrált és helyi alapú európai 
megközelítést igényelnek, amely minden polgárt 
támogat. Az Európai Unió jövőjét az határozza meg, 
hogy Európa miként reagál ezekre a változásokra és 
hogyan lábal ki a világjárványból.
 

Harmadszor: a kohéziót mint alapvető értéket meg 
kell erősíteni, és Európa jövőjének iránytűjeként kell 
kezelni. Ezekben a bizonytalan időkben a régiók, 
városok és emberek közötti társadalmi, gazdasági 
és területi kohézióra nemcsak az európai gazdaság 
hosszú távú jövőjének biztosítása érdekében 
van szükség, hanem azért is, hogy demonstrálni 
tudjuk az Európai Unió erejét. Fontos, hogy az EU 
elegendő finanszírozást nyújtson a régióknak és a 
mezőgazdaságnak, de ennél tovább kell mennie. 
Európa közösségeinek összekötéséhez a kohézió 
az uniós prioritások, politikák és programok 
középpontjában kell, hogy álljon.

Polgáraink jövőjének biztosításához 
elengedhetetlen, hogy Európa sürgősen 
összefogjon, reagáljon, és befektessen a régiókba 
és a városokba. Még soha nem volt ennyire 
fontos, hogy az Európai Unió minden forrását 
bevesse, korszerűsítse demokratikus és intézményi 
szerkezetét, és megmutassa, hogy minden helyi 
közösség és minden polgár számíthat rá.

Apostolos Tzitzikostas
a Régiók Európai Bizottsága elnöke
Közép-Makedónia görög régió kormányzója
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Vasco Alves Cordeiro
a Régiók Európai Bizottsága első alelnöke

  @VascoCordeiro3
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A pénzügyi válságot követő hosszú és nehéz 
helyreállítás után a Covid19-cel és annak 
átfogó hatásaival szembeni küzdelem ismét 
ráébreszti az uniós vezetőket arra, hogy a 
jobb eredmények érdekében erősebb és 
méltányosabb Európára, egy teherbíróbb 
Unióra és eltérő munkamódszerekre van 
szükség. Csak a valamennyi szintre kiterjedő 
szolidaritás és az együttes fellépés révén 
küzdhetjük le azokat a kihívásokat, amelyekkel 
a tagállamok és a régiók egyedül nem képesek 
megbirkózni. Magának az európai projektnek az 
érdekében is okvetlenül szem előtt kell tartani, 
hogy az emberek nem pusztán annyit várnak 
az Uniótól, hogy lépjen fel az érdekükben. 
Meggyőződésem, hogy egy ilyen hatalmas 
kihívás kezelése során az emberek azt is elvárják 
az Uniótól, hogy élen járjon a cselekvésben, 
és hatékony, gyors és látható válaszokat adjon 
a mostani világjárványból eredő nagyszámú 
problémára.
 
Kohézió nélkül nincs Unió. Az egyes régiók és 
tagállamok közötti fejlettségbeli különbségek 
továbbra is számottevők, és azok a világjárvány 
hatásainak kezelése során még nyilvánvalóbbá 
válnak majd. Az Uniónak támogatnia kell a 

regionális fejlesztést ahhoz, hogy küzdhessen 
a társadalmi, gazdasági és területi különbségek 
és egyenlőtlenségek ellen, továbbá 
megadhassa azt a támogatást, amelyet polgárai 
igényelnek és elvárnak. Mi, helyi és regionális 
politikusok éppen ezért szorgalmazunk olyan, 
jelentős összegű és decentralizált európai 
költségvetést, amelyben kiegészítő források 
állnak rendelkezésre az egészségügy, az 
éghajlat-politika és a migráció területéhez 
kapcsolódó új és kialakulóban lévő prioritások 
céljára. Emellett azt a nézetet képviseljük, hogy 
módosított költségvetési szabályokra van 
szükség, amelyek helyi és regionális szinten is 
támogatják a nagyarányú közberuházásokat 
és a hatékony közszolgáltatásokat. A kohéziós 
politika ideális keretet ad annak a társadalmi és 
gazdasági helyreállításnak a megvalósításához, 
amelyre Európának szüksége van ahhoz, hogy 
ismét vezető helyet foglalhasson el a világban. 
Ezáltal egy haladóbb és fenntarthatóbb Európát 
építhetünk, amely törődik a polgáraival és a 
környezetével.

Földrajzi helyétől, méretétől és vagyoni 
helyzetétől függetlenül a kontinens és a 
legtávolabbi területeink minden régiójának 
és városának részesednie kell az európai 
projektből, mert minden polgár számít. E 

városok és régiók jelentik azt a demokratikus 
alapot, amelyen az uniós vezetőknek – az 
uniós polgárok által megválasztott több mint 
egymillió helyi és regionális politikussal közösen 
– újjá kell építeniük Európát. Ők minden válság 
idején az első vonalban küzdenek, támogatva 
polgárainkat, ezért teljeskörűen be kell vonni 
őket az Unió napi munkájába.

A következő öt évben az RB iránymutató 
szerepet kíván betölteni,  nagyobb hangsúlyt 
követelve a városok és régiók Uniónk jövőjével 
kapcsolatos prioritásainak. Együtt fogunk 
működni európai társintézményeinkkel, 
valamint európai, nemzeti és helyi 
partnereinkkel is.. Az a küldetésünk, hogy 
az EU-t közelebb hozzuk a polgárok 
mindennapjaihoz: elvigyük a városokba 
és régiókba, ahol élnek. 

Vasco Alves Cordeiro
a Régiók Európai Bizottsága első alelnöke
a Portugáliához tartozó Azori-szigetek 
regionális kormányának elnöke
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Prioritások

Alapvető értékünk, a kohézió:

helyi alapú uniós politikák
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Emberközelibb Európa:

demokrácia és az EU jövője

Az alapvető társadalmi

átalakulások kezelése:

Rezilie
ns re

gionális é
s helyi közössé

gek építése
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Emberközelibb Európa:
demokrácia és az EU jövője
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Fő prioritásunk, hogy Európát közelebb 
hozzuk polgáraihoz, és minden kormány-
zati szinten megerősítsük az európai 
demokráciát. A cél az EU működésének 
javítása, biztosítva, hogy szakpolitikái 
és programjai megfeleljenek a polgárok 
valós igényeinek. Korszerűsítenünk kell az 
Európai Uniót, hogy hatékonyabban tud-
jon reagálni az emberek szükségleteire.

Gondoljuk újra a demokrácia  
mai működését

1PRIORITÁS 
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Az Unió alapvető  
értékei és identitásaiSzabadság

Kapcsolatok a 
regionális és helyi 

hálózatokkal, 
szövetségekkel és a 
brüsszeli irodákkal

Összefogás az 
Unió főbb politikai 

családjain belül

Együttműködés a 
bővítési országokkal és 
az Unió szomszédaival

Az EU demokratikus 
felépítésének javítása

Szinergiák a regionális, a helyi és 
az uniós parlamentek között

Konferencia Európa jövőjéről

Uniós intézményközi 
kapcsolatok

Helyi demokrácia

A polgárok 1 millió uniós helyi és 
regionális vezetőbe vetett bizalma
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Az Unió alapvető  
értékei és identitásai

Helyi párbeszédek

Jobb, jövőálló 
uniós jogszabályok Szubszidiaritás

A polgárok 
meghallgatása, kérdéseik 

megválaszolása

A helyi szint 
megszólítása

Tényekre építve

A helyi demokrácia 
figyelemmel kísérése

Éves helyi és regionális 
barométer

A nők politikai 
részvételének erősítése

Fiatal, helyileg 
választott politikusok

Jogállamiság Emberi jogok és 
egyenlőség

Háromdimenziós 
demokrácia: európai, 

nemzeti és regionális/helyi

Együttműködés a helyi  
és regionális politikusokkal

1PRIORITÁS

Emberközelibb Európa: 
demokrácia és az EU jövője
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Az alapvető társadalmi 
átalakulások kezelése:
reziliens regionális és helyi 
közösségek építése

18



A világjárványok, az éghajlattal kapcso-
latos, valamint digitális és demográfiai 
változások, illetve a migrációs áramlások 
mélyrehatóan érintenek minden euró-
pai régiót, várost és falut. Az ENSZ fenn-
tartható fejlődési céljai által vezérelve 
feltérképezzük azokat a megoldásokat, 
amelyekkel biztosítható, hogy az EU meg-
felelően támogassa a helyi és regionális 
önkormányzatokat a jövőbeli veszélyhely-
zetekre való reagálásban és a közösségek-
ben végbemenő társadalmi változások 
kezelésében.

Reagálás a régióink,
városaink és falvaink előtt 

álló jelentős átalakulásokra

2PRIORITÁS 

19



Ikonok: Freepik, forrás: www.flaticon.com

Zöld fejlődés

A reziliencia erősítése a helyi 
közösségekben

Demográfiai változások

Migráció

A régiókat és a városokat 
sújtó katasztrófák kezelése

Fenntartható uniós 
helyreállítás minden 

közösség számára

Az európai koordináció 
javítása

Az európai zöld 
megállapodás

Klímasemleges  
EU 2050-re

Vidékfejlesztés

A biológiai sokféleség 
védelme

Körforgásos gazdaság

Szennyezőanyag-
mentesség

Tiszta mobilitás

Az emberkereskedelem 
elleni küzdelem

Energiahatékonyság

Az integráció támogatása

Átfogó, humanitárius  
és méltányos
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Zöld fejlődés

Az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljai

Demográfiai változások

Fenntartható növekedés

Globális érdekérvényesítés 
a biológiai sokféleség és az 

éghajlatváltozás kérdéseiben

Az elöregedő, 
csökkenő népesség és az 
elnéptelenedés kezelése

Agyelszívás

Megfelelő szociális jogok  
a foglalkoztatásban, a munka  

és a magánélet egyensúlya

Digitális uniós régiók és városok Oktatás, képzés, 
készségfejlesztés

A digitális szakadék 
megszüntetése

Infrastruktúra és 
konnektivitás

Digitális 
közszolgáltatások, 
ösztönzők a helyi 

vállalkozások számára

Az 5G kiépítése helyi 
és regionális szinten

2
Az alapvető társadalmi változások kezelése:
Reziliens regionális és helyi közösségek építése

PRIORITÁS 
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Alapvető értékünk, a kohézió:
helyi alapú uniós politikák

22



Harmadik prioritásunk annak biztosítása 
lesz, hogy minden, az embereket és lakó-
helyüket érintő (azaz helyi alapú) uniós 
politikában előmozdítsák és tiszteletben 
tartsák a gazdasági, társadalmi és terü-
leti kohéziót. Megmutatjuk, milyen több-
letértéket képvisel a kohéziós politika – 
nemcsak mint szakpolitika, hanem mint 
valamennyi uniós politikát alátámasztani 
hivatott, alapvető érték. A kohézió nem a 
pénzről szól, hanem alapvető uniós érté-
künk.

Az EU az emberek
és lakóhelyeik szolgálatában

3PRIORITÁS 
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Innováció és 
vállalkozói készség

A fenntartható 
közlekedésre irányuló 

beruházások Unió-szerte

Alkalmazkodó helyi 
gazdaságok

Intelligens mobilitás

Minden régió és  
város számára

A vidék és a város 
közötti szakadék 
megszüntetése

Szolidaritás, 
felelősség, 

eredményesség

Uniós források

Kohéziós politika

Vidékfejlesztés

Megfelelő európai beruházások

A kohézió szerepének bemutatása 
az emberek mindennapi életében

Határon átnyúló 
együttműködés

Kohéziós szövetség 
#CohesionAlliance 

Megújult európai 
gazdasági kormányzás
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Magánberuházások vonzása

A kohézió szerepének bemutatása 
az emberek mindennapi életében Az uniós politikák egyszerűsítése

Többszintű kormányzás és 
partnerség

A különbségek  
leküzdése Európában

3PRIORITÁS 

Alapvető értékünk, a kohézió:
helyi alapú uniós politikák

25



A Régiók Európai Bizottsága





Mit kell tudni a Régiók
Európai Bizottságáról?

közegészségügy

mobilitás és 
közlekedés, 

transzeurópai 
hálózatok

környezet-
védelem, 

energiaügy és 
éghajlatváltozás

gazdasági, 
társadalmi és 
területi 
kohézió

foglalkoztatás, 
szociális ügyek

oktatás, i�úság,
kultúra és sport

HATÁSKÖRÖK

6 szakbizottság (tagcsoport) készíti elő a Közgyűlés elé terjesztendő
vélemény- és állásfoglalás-tervezeteket. 

Gazdaságpolitika 
(ECON)

Területi kohéziós 
politika és uniós 
költségvetés 
(COTER)

Természeti erőforrások 
(NAT)

Környezetvédelem, 
éghajlatváltozás és 

energiaügy 
(ENVE)

Uniós polgárság, 
kormányzás, intézményi és 

külügyek (CIVEX)

Szociálpolitika, oktatás, 
foglalkoztatás, kutatás és 

kultúra (SEDEC)

Az RB az Európai Unió intézményi szerve. Tagjaink 
választott régióelnökök, regionális és helyi 

közgyűlések tagjai, valamint polgármesterek, akik 
demokratikusan elszámoltathatók a polgárok felé. 

HATÁSKÖRÖK

3 MAIN PRINCIPLESALAPELVEK
Többszintű 
kormányzás

Szubszidiaritás

32

Közvetlen kapcsolat 
az emberekkel

1

SZAKBIZOTTSÁGOK

TAGSÁG
tag

329 27
tagállam

3

politikai
csoport6

Apostolos Tzitzikostas
elnök

Az a küldetésünk, hogy az EU-t közelebb 
hozzuk a polgárok mindennapjaihoz: 

elvigyük a városokba és régiókba, ahol élnek.

Vasco Alves Cordeiro
első alelnök

Az RB tagjai Brüsszelben tartott plenáris üléseken, 
szavazat útján fogadnak el véleményeket.

PLENÁRIS 
ÜLÉSEK6

helyi önkormányzat
90 000

helyi és regionális politikus
1 millió 

régió
300

uniós polgár
447 millió 

PLATFORM ÉS HÁLÓZATOK

Keleti partnerség Euromediterrán
Közgyűlés

EU2020 nyomonkövetési 
platform

A fenntartható fejlődési 
célokkal foglalkozó, több 

érdekelt felet tömörítő 
platform

Szubszidiaritás-ellenőrzé
si hálózat

Európai területi
társulás

A decentralizált fejlesztési 
együttműködés atlasza

Polgármesterek Szövetsége

Regionális központok 
hálózata

Városok és régiók az 
integrációért

KIKET
KÉPVISELÜNK?

A következő öt évben fő prioritásunk az 
lesz, hogy összetartó, reziliens és 

fenntartható, az emberekhez közelebb 
álló Európát építsünk.

JELENTŐSÉG
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Olgierd Geblewicz
Az EPP csoport elnöke

  @EPP_CoR

eppcor.eu
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Az előttünk álló öt év igen dinamikus időszak 
lesz az európai régiók és az európai demokrá-
cia számára. Az RB-nél működő EPP csoport 
támogatni fogja az elnökséget abban, hogy 
kézzelfogható eredményeket mutasson fel 
mind a most rögzített prioritások, mind pedig 
azon új kihívások kapcsán, amelyekkel az RB 
és tagsága a későbbiek során szembesülhet. 

Az elkövetkező 5 évre szóló jövőképünk-
ben a polgárok meghatározó szerephez 
jutnak az európai demokráciában. 
Ehhez állandó mechanizmusokat kell 
kidolgoznunk az emberekkel folytatott 
helyi konzultációhoz, ugyanakkor meg 
kell erősítenünk az Unió szubszidiaritá-
sát is annak érdekében, hogy a polgárok 
közreműködése a döntéshozatalban is 
érvényre jusson. A mandátumidőszak első 
két évében ki kell használnunk az Európa 
jövőjéről szóló konferencia lendületét ahhoz, 
hogy előmozdítsuk a városaink és régióink ál-

tal megfogalmazott hosszú távú prioritásokat. 
A polgárokkal folytatott helyi párbeszédek ke-
retében kapott strukturált visszajelzések, va-
lamint a regionális parlamentekkel és a helyi 
önkormányzatokkal fenntartott intenzívebb 
kapcsolat segítségünkre lesz abban, hogy a 
helyi realitások alapján ellenőrzött tényekre 
építve alakítsuk az európai politikákat.
 
A jogalkotói munkához való hozzájárulásunk 
során az uniós régiók előtt álló fő kihívásokra: 
a klímasemlegesség elérésére, a digitális 
átállás előnyeinek lehető legteljesebb 
kihasználására, a világjárványok kezelésé-
re, valamint a demográfiai visszaeséssel 
szembeni rezilienciaépítésre összpontosítunk. 
Olyan Uniót kívánunk előmozdítani, amely a 

változás idején javítja az emberek életkörül-
ményeit, támogatja helyi gazdaságainkat, és 
foglalkoztatási lehetőségeket teremt, ehhez 
azonban rugalmasnak kell lennünk politikai 
programjainkban, emellett az uniós kohéziós 
politikában is rugalmasságra van szükségünk. 
A nemzeti, európai és szélesebb nemzet-
közi szinten is rendkívüli gazdasági hatással 
járó koronavírus kihívásai megmutatták azt 
is, hogy mennyire fontosak a működő és 
hatékony helyi közösségek a mindennapos 
életszükségletek, az alapellátás és a megbíz-
ható helyi infrastruktúra biztosításában. Ezt 
más hasonló gondolkodású, Európa-párti 
politikai csoportokkal, valamint a többi uniós 
intézménnyel folytatott intenzívebb konzultá-
ció és közös fellépés útján érhetjük el.
Választott regionális és helyi politikusokként 
emellett azért is felelősek vagyunk, hogy saját 
választókerületeinkben, valamint azon kívül 
reális képet mutassunk az uniós szakpoliti-
kákról. Munkánk sikeréhez elengedhetetlen, 
hogy felhívjuk a regionális és helyi média 
figyelmét az Unió eredményességére, 
továbbá előmozdítsuk az uniós régiók közötti 
szolidaritást és kölcsönös támogatást. 

Olgierd Geblewicz
az Európai Néppárt (EPP) elnöke
a lengyelországi Nyugat-Pomeránia 
vajdaság elnöke
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Christophe Rouillon
A PES csoport elnöke

 @PES_CoR

pescor.eu
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Az Európai Unió 120 000 települése és régiója 
közül soknak az élén progresszív, szocialista 
vagy szociáldemokrata polgármester, illetve 
elnök áll. Gondoljunk olyan fővárosokra, mint 
Berlin, Brüsszel vagy Budapest. Gondoljunk 
Németország, Spanyolország vagy Franciaország 
számos régiójára, és a távolabbi területekre, 
például a portugál Azori-szigetekre. Gondoljunk 
a városkörnyéki és vidéki kistelepülésekre, 
amilyen a sajátom is. Az Európai Szocialisták 
Pártjának csoportjaként szerepünk, hogy 
megszólalási lehetőséghez juttassuk ezeket a 
településeket és együttműködjünk velük egy 
fenntarthatóbb, igazságos és inkluzív Európai 
Unió létrehozásában, amely egyetlen polgárát és 
települését sem hagyja magára.
 
Kihívásokkal teli időket élünk. A koronavírus-
válság csak súlyosbította az eddig is meglévő 
égető problémákat, köztük az éghajlati 
és ökológiai vészhelyzetet, a fokozódó 
társadalmi egyenlőtlenségeket, a munka 

átalakulását és a digitalizációt, a széles tömegek 
perspektívátlanságát, valamint a beleszólási 
lehetőségek hiányának általános érzését. A 
városokra és a régiókra igen fontos szerep hárul 
e kihívások leküzdésében. Amint ezt mottónk 
– „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” 
– mutatja, közel 200 választott képviselőt 
számláló csoportunk az ENSZ 17 fenntartható 
fejlődési célja alapján kidolgozott politikai 
program mellett áll. Célunk, hogy különösen a 
fenntarthatóság, a kohéziós politika, a lakhatás, az 
energetikai átalakulás, a munkavállalók védelme, 
a digitális transzformáció és a digitális jogok terén 
jól megalapozott javaslatok megfogalmazásához 
segítsük hozzá a Régiók Európai Bizottságát a 
jelenlegi mandátumidőszaka alatt, támogatva 
a helyi és regionális önkormányzatokat, 
valamint az Európai Uniót a fenntartható 
fejlődés megvalósításában. Ez a nemek közötti 
egyenlőség elérésére, valamint a nők és a lányok 

társadalmi szerepének megerősítésére vonatkozó 
5. fenntartható fejlődési cél tekintetében is 
határozott fellépést feltételez.

A jelenlegi válságból lehetőséget 
teremthetünk, ha megvan a 
bátorságunk ahhoz, hogy új jövőt 
építsünk a közösségeinknek. Ebben 
kulcsszerepet játszik majd egy olyan 
„zöld megállapodás”, amely épít a helyi 
és regionális önkormányzatok teljes 
körű közreműködésére. Képességeik 
és erőforrásaik elengedhetetlenek a 
méltányos átállás megvalósításához. 

Kiállunk amellett az elképzelés mellett is, hogy 
a Régiók Európai Bizottsága hangsúlyosabb 
politikai szerephez jusson. Az RB-nek az 
eddigieknél is erőteljesebben kell hangot 
adnia a területek véleményének az uniós 
intézményeken belül, továbbá – különösen 
az Európa jövőjéről szóló konferencia és a civil 
párbeszéd révén – nagyobb mértékben kell 
hozzájárulnia az Unió jövőjének alakításához. 
A jelenlegi válsághelyzettől függetlenül, az 
eddigiekhez hasonlóan továbbra is egy mélyebb 
európai integráció mellett állunk, amelynek 
alapja a szubszidiaritás, a szolidaritás, valamint 
az alapvető európai értékek és szabadságok 
feltétlen tisztelete.

Christophe Rouillon
az Európai Szocialisták Pártja (PES) elnöke 
a franciaországi Coulaines polgármestere
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François Decoster
a Renew Europe csoport elnöke

  @RenewEuropeCoR

reneweurope-cor.eu
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A Covid19-világjárvány hiányosságokra 
mutatott rá társadalmaink és az Unió 
működésében. Ugyanakkor lehetőséget is ad 
a számunkra. 
Minden lépésünknek egy erősebb 
és egységesebb társadalom felé 
kell vezetnie. Ennek érdekében arra 
összpontosítunk majd, hogy megfelelő 
keretet alakítsunk ki a zöld, intelligens 
és inkluzív helyreállításhoz. 

Olyan helyreállítást képzelünk el, amely 
biztosítja az előrehaladást a klímasemlegesség 
terén, valamint a zöld megállapodás igazságos 
és pénzügyi szempontból támogató 
megvalósítását. Zöld átállást szeretnénk egy 
dekarbonizált gazdaságra, amely új üzleti és 
foglalkoztatási lehetőségeket teremt. Olyan 
átállást akarunk, amelytől azt várjuk, hogy 
megteremti egy új típusú piacgazdaság 
feltételeit, amely karbonmentes energiára, 
esélyegyenlőségre, a monopóliumot 

annak minden formájában (legyen szó 
állami, magán-, kvázi- vagy tényleges 
monopóliumról) kiküszöbölő és megszüntető 
tisztességes versenyre, valamint a leginkább 
kiszolgáltatott helyzetben lévők védelmét 
biztosító megfelelő szabályozásra épül. 
Olyan átállást, amely megkönnyíti a helyi 
alapú iparpolitika végrehajtását, támogatja 
a stratégiai ágazatokat, magában foglalja 
a megszűnő munkakörű munkavállalók 
átképzését, fenntartható helyi munkahelyeket 
teremt különösen a fiataljaink számára, és 
lendületet ad a kkv-knak. Olyan átállást, 
amely biztosítja a kiegyensúlyozott biológiai 
sokféleséget, továbbá környezetünk, városi és 
vidéki térségeink, valamint erdeink védelmét 
és a velük való megfelelő gazdálkodást. Olyan 
átállást, amelynek révén Európában minden 
idegenforgalmi célpontunk fenntartható 
formában nézhető meg.

Olyan helyreállítást, amely a demográfiai 
változások értékelése alapján biztosítja, hogy 

a jövőbeli döntések igazodjanak a helyi 
szükségletekhez és sajátosságokhoz; amely 
stratégiai fontosságúnak tartja a szükséges 
egészségügyi és higiénés eszközök gyártását, 
valamint azt is, hogy a közegészségügy terén 
valódi és eredményes partnerség alakuljon ki 
a helyi, regionális, nemzeti és európai vezetők 
között.

Olyan helyreállítást, amely kiaknázza a 
köz- és a magánszektor digitalizációja 
terén elért jelentős előrehaladást és 
továbbviszi azt, biztosítva, hogy minden 
háztartásba és a legkisebb vállalkozásokhoz 
is eljusson a jó minőségű széles sávú 
internet, továbbá életkortól és nemtől 
függetlenül valamennyi polgár elsajátítsa és 
alkalmazza azokat a készségeket, amelyek 
a köz- és magánszolgáltatásokhoz való 
jobb hozzáféréshez szükségesek. Olyan 
helyreállítást, amely a jogállamiságon és 
a helyi demokrácia megerősítésén alapul 
mind a digitális eszközök útján történő 
polgári szerepvállalást, mind pedig a helyi 
demokrácia minőségét illetően, amely mentes 
a korrupciótól, a döntéshozatal tekintetében 
inkluzív, amelyben szabad a helyi média 
és aktívak a civil társadalmi szervezetek, és 
amelyben a polgárok teljeskörűen kihasználják 
az uniós tagsággal járó lehetőségeket.

François Decoster
a Renew Europe csoport elnöke 
Saint-Omer polgármestere
a franciaországi Felső-Franciaország régió 
közgyűlésének tagja
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Władysław Ortyl
A ECR csoport elnöke

  @ECR_CoR 

web.cor.europa.eu/ecr
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Az ECR csoport képviselőiként 
elkötelezettek vagyunk egy virágzóbb, 
biztonságosabb és decentralizáltabb 
Európa kialakítása mellett, amelyet a helyi 
közösségek a nemzeti kormányokkal 
közösen vezetnek. Egy kormányzat úgy 
irányíthat a legjobban, ha meghallgatja a 
polgárait, és felelősen költi el az adófizetők 
pénzét – éppen ezért hangsúlyozzuk 
a realizmus, a szubszidiaritás és a 
demokrácia elveit. 

Az olyan nehéz időszakokban, mint a 
mostani, a gyakorlati szempontokat kell 
előtérbe helyeznünk. Az ECR csoport 
konzervatív mozgalmat képvisel, amelynek 
meggyőződése, hogy a kulcsfontosságú 
területeken folytatott együttműködés révén 
valódi megoldásokat találhatunk a valódi 
problémákra. Józan politikákkal és polgáraink 
kívánságainak meghallgatásával találhatunk 
olyan megoldásokat, amelyek elősegíthetik a 

munkahelyteremtést, és biztonságosabban 
élhetővé tehetik Európát.

Az EU számára ma a legnagyobb kihívások 
egyike a Covid19-világjárványt követő gazdasági 
helyreállítás. Csoportunk valódi intézkedéseket 
szorgalmazott a szolidaritás szellemében: 
pénzügyi segítségnyújtást a problémákkal 
küzdő régióknak, nagyobb rugalmasságot az 
uniós források felhasználásában, valamint az 
orvostechnikai eszközöket terhelő behozatali 
vám elengedését. Hangsúlyoztuk továbbá, hogy 
minden új politikában figyelembe kell venni a 
helyi és regionális realitásokat, és gondoskodni 
kell arról, hogy az uniós intézkedések egyike 
se sértse egyetlen nemzetállam vagy helyi 
önkormányzat szuverenitását sem.

Alapvetően az európai országok és régiók 
rendkívül sokfélék: nyelveik, nemzetiségeik, 
gazdasági fejlettségük, természeti erőforrásaik, 
a helyi oktatás szintje, földrajzi adottságaik és 

jövedelmük tekintetében is eltérőek. Éppen 
ezért meggyőződésünk, hogy stabilabb, az 
embereknek jobb életkörülményeket biztosító 
jövőt csak olyan Unió építhet, amely tiszteletben 
tartja ezt a sokféleséget, emellett országaiban és 
régióiban is bízik.

A tagállamok és a régiók megtalálhatják 
a számukra leginkább megfelelő 
modellt bármilyen kérdés kezelésére, a 
költségvetési politikától kezdve egészen a 
munkahelyteremtésig, amely lehetővé teszi 
a fiatalok számára, hogy szülőföldjükön 
maradjanak, és családot alapítsanak. Más, 
valóban európai szintű együttműködést igénylő 
kérdéseket illetően egyértelműen szükségét 
érezzük egy erős Európának, például a területi 
kohézió, a tudományos kutatás, a mezőgazdaság 
vagy az egységes piac terén.

Egy megreformált Unió markáns, alternatív 
jövőképét kínáljuk, mint olyan közösségét, 
amelyben a nemzetek és a régiók 
együttműködnek azokon a közös érdekkörükbe 
tartozó területeken, amelyek hatékony 
munkával fejleszthetők a legjobban. Politikusaink 
valamennyi döntésében annak mérlegelése 
a meghatározó, hogy az hozzáadott értéket 
teremt-e majd a keményen dolgozó uniós 
adófizetők számára.

Władysław Ortyl
az Európai Konzervatívok és Reformerek csoport 
(ECR) elnöke 
a lengyelországi Lengyel-Kárpátalja 
(Podkarpackie) vajdaság elnöke
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Kieran McCarthy
az EA csoport elnöke

  @EA_CoR
web.cor.europa.eu/ea
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Korunkban számos társadalmi és gazdasági 
kihívással kell szembenéznünk. Az uniós 
települések és városok továbbra is élen járnak 
e kihívások kezelésében: intézkedéseket 
hoznak, megoldásokat keresnek, eközben 
mindvégig ambiciózus és fenntartható 
módon haladnak előre. A mostani 
koronavírus-világjárvány is megmutatta, hogy 
az uniós polgárok életében mennyire fontosak 
a helyi és a regionális önkormányzatok.
 
Európa-szerte a régióelnökök, polgármesterek, 
valamint a regionális és helyi képviselő-
testületek tagjai kiterjedt ismeretekkel és 
tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek 
megoszthatók, és amelyeket hasznosítani 
kell a jelenlegi és jövőbeli uniós szakpolitikai 
területeken. Az RB 25 éve segíti az Unió 
jövőképének megvalósítását, s eközben 
mindvégig felteszi a nehéz kérdéseket, 
partnerségek keretében megoldásokat keres, 
és képviseli az Unió szellemiségét.

Az RB az „Európa együtt” hálózat központi 
része. Más uniós intézményekkel való 
együttműködése révén az RB közös 
kapcsolódási pontot hozott létre az 
Unió bármely részén élők számára. Ettől 
függetlenül az RB-nek tovább kell fejlesztenie 
a mechanizmusait annak érdekében, hogy az 
uniós jogalkotás során kellő figyelmet kapjon 
a helyi, regionális és nemzeti kormányzatok 
véleménye és hatásköre.

Az Európai Szövetség véleménye szerint az 
Európai Uniónak határozott jövőképre van 

szüksége, amelyben összekapcsolódnak a 
szakpolitikai intézkedések, és amely az Unió 
városi, vidéki és peremterületei számára 
egyaránt előnyös.  Az ismeretek megosztása, 
a pénzügyi befektetések végrehajtása, 
valamint a rugalmas szabályok alkotása 
létfontosságú a méltányos, környezeti 
szempontból is fenntartható uniós gazdaság 
létrejöttét támogató innovatív és átfogó 
megközelítések kialakításához.

Végül pedig ne feledjük: bár az Európai Unió 
tagjai vagyunk, ami hatalmas előnyökkel 
jár valamennyiünk számára, mégis 
mindannyian más és más kultúrával és 
hagyományokkal bírunk és más nyelveket 
beszélünk. Régióink sokféleségének 
tiszteletben tartása mellett a jelenleg 
előttünk álló kihívások leküzdése során igen 
nagy szükség van arra, hogy munkánkat 
minden uniós polgár érdekében és 
képviseletében végezzük.

Kieran McCarthy
az Európai Szövetség (EA) csoport elnöke 
az írországi Cork város képviselő-testületének 
tagja
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  @Greens_CoR

web.cor.europa.eu/greens

Bernd Voß
Satu Haapanen
a Zöldek csoportjának társelnökei
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A polgárok aktivitása és demokratikus 
szerepvállalása a közös jövő alakítása 
szempontjából egyaránt alapvető fontosságú 
az Európai Unió, valamint a régiók, a városok 
és a kisebb települések számára.
Az európai zöld megállapodás csak akkor 
válhat fenntartható növekedési stratégiává 
Európa számára, ha a mezőgazdaságra, 
az iparra, a közlekedésre, a lakhatásra, az 
oktatásra és a társadalmi befogadásra is 
kiterjedően minden szakpolitikai területet 
egységesen magában foglal. Minél több 
időt vesztük a 100%-os megújulóenergia-cél 
elérésében, annál magasabbak lesznek a 
gazdasági költségek. A méltányos átállásnak 
most kell megtörténnie: csak így biztosíthatjuk 
jóllétünket, a tisztességes munkahelyeket, 
valamint a mobilitás fenntartását. Ezért az 
előttünk álló évekre vonatkozóan kötelező 
célértékekre van szükségünk itt az EU-
ban ahhoz, hogy elérhessük éghajlat- és 
energiapolitikai céljainkat.

A régióknak, városoknak és kisebb 
településeknek fenntartható beruházási 
lehetőségekre van szükségük, mivel az 
uniós szakpolitikák végrehajtása nagyrészt 
regionális és helyi szinten történik. Az Uniónak 
gondoskodnia kell a megfelelő pénzügyi 
támogatásról; az uniós finanszírozásnak 
jelentős mértékben hozzá kell járulnia a párizsi 
éghajlat-politikai célok eléréséhez, ugyanakkor 
a társadalmi igazságosságot is erősítenie kell. A 
Régiók Európai Bizottsága kulcsszerepet 
játszhat a zöld megállapodás gyakorlati 
végrehajtásában.

A Zöldek csoportja el kívánja érni, hogy 
Európa minden polgárának egyenlő esélyeket 
biztosítson. Minőségi oktatást akarunk 
gyermekeinknek, függetlenül attól, hogy hol 
nőnek fel, továbbá olyan jövőt, amely reményt 
és lehetőségeket ad nekik. Biztosítani akarjuk 

erdeink és tengereink biológiai sokféleségét; 
meg akarjuk állítani az éghajlatváltozást.

Olyan befogadó közösségek létrehozására 
törekszünk, amelyek tagjai számíthatnak arra, 
hogy meghallgatják őket, és tiszteletben 
tartják polgári jogaikat. Olyan munkahelyek 
létrehozására törekszünk, amelyek az 
emberi szükségletek mellett a környezet 
sérülékenységét is figyelembe veszik.

Az emberiességet feltétlen egyetemes 
emberi jognak, minden cselekedetünket 
meghatározó vitathatatlan értéknek tekintjük. 
Ezért sürgetjük a kiszolgáltatott helyzetben 
lévőkkel, köztük a menekültekkel és a 
menedékkérőkkel szembeni igazságos és 
emberies bánásmódot. Az Európai Uniónak 
módot kell találnia arra, hogy segítse a fejlődő 
országokat a demokrácia kiépítésében, 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
valamint az emberi jogokkal kapcsolatos 
kötelezettségeik teljesítésében. 

Satu Haapanen
a Zöldek csoportja társelnöke,
a finnországi Oulu képviselő-testületének 
tagja

Bernd VOß
a Zöldek csoportja társelnöke, 
a németországi Schleswig-Holstein 
tartomány közgyűlésének tagja
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A Régiók Európai Bizottsága (RB) a 27 európai uniós tagállamból delegált 329 regionális és helyi képviselő európai uniós politikai közgyűlése. Tagjaink olyan régióelnökök, 
regionális közgyűlési képviselők, polgármesterek és helyi képviselő-testületi tagok, akik választással nyerték mandátumukat, és a több mint 446 millió európai polgár felé 
demokratikusan elszámoltathatók. Az RB fő célkitűzése, hogy a regionális és helyi önkormányzatokat, valamint az általuk képviselt közösségeket bevonja az EU döntéshozatali 
folyamatába, és tájékoztassa őket az uniós szakpolitikákról. A régiókat és a városokat érintő szakpolitikai kérdésekben az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak ki kell kérnie az RB véleményét. A Régiók Európai Bizottsága az Európai Unió Bíróságához fordulhat, hogy érvényt szerezzen az uniós jogszabályoknak, ha a 
szubszidiaritás elvét megsértik, vagy nem veszik �gyelembe a regionális és helyi önkormányzatok szempontjait.

 
 

Minden 
falu, város és 

régió otthona az 
Európai Unióban.

Lépjünk kapcsolatba!
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