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Kedves Olvasó!
A koronavírus járvány ural mindent Brüsszelben és az európai
intézményekben is. Belgiumban március közepe óta kijárási
korlátozások vannak érvényben, az uniós intézmények, civil
szervezetek, érdekképviseletek – valamennyi partnerünk áttért az
online munkára. Március 13-ától a főváros Brüsszeli Képviseleténél
is bevezettük a távmunkát, összhangban a belga szövetségi
kormány előző éjjel meghozott intézkedéseivel.
Az élet azonban nem állt meg, még ha Európa-szerte a vírus elleni
védekezésre is összpontosít mindenki, a helyi önkormányzatoktól a
nemzeti
kormányokon
át
az
Európai
Unióig.
Márciusi
hírlevelünkben
ezért
elsősorban
az
ezzel
kapcsolatos
információkat találja. Magyarországon éles vita alakult ki arról,
hogy vajon segít-e az Európai Unió a tagállamoknak a járvány elleni
küzdelemben, így a tisztánlátás végett először is összefoglaljuk,
hogy milyen intézkedéseket hozott az EU a tagállamok
erőfeszítéseinek támogatására.

Fontosak azok a tapasztalatok is, amelyeket más települések tudnak megosztani arról, hogy milyen új
kihívásokkal kell szembenézniük illetve hogyan tudják ellátni feladataikat (pl. a szociális területen) az új
körülmények között. Ilyen információkat is elérhetővé teszünk, elsősorban más önkormányzatok számára
igyekezve segítséget nyújtani.
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az uniós segítség eljusson a településekre is, amelyek sokszor a
védekezés frontvonalában vannak. Kezdeményeztük ezért az európai városokat összefogó Eurocities
szervezetnél, hogy indítsunk lobbitevékenységet az európai intézményeknél ennek érdekében, és
beszámolunk egy ezzel kapcsolatos online szemináriumról is.
De a koronavírus járvány mellett zajlik a hagyományos döntéshozatali munka is az Unióban, például a 2020
utáni költségvetés megalkotása ügyében, ezeket a legfontosabb uniós vonatkozású friss híreket is
összefoglaljuk, és persze szokás szerint néhány új pályázati lehetőségre is felhívjuk a figyelmet.

Covid-19 hírek
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erőfeszítéseit a járvány elleni küzdelemben, illetve mit tesznek Európa városai.

Koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés (CRII)
Az Európai Bizottság március 13-án terjesztette elő javaslatát az 1303/2013/EU, az 1301/2013/EU és az
508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más
gazdasági ágazataiba történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések tekintetében történő
módosításáról. Az Európai Parlament március 26-án módosítások nélküli online szavazással jóváhagyta a
javaslatot, a tanácsi elfogadás után indulhat a végrehajtás. A javaslat lényege:
a 2019-ben már előfinanszírozásként kifizetett, de fel nem használt összegek visszafizetésétől eltekint a
Bizottság (a programok lezárásakor kerül elszámolásra) és azt a tagállamok a COVID-19 járványhoz
kapcsolódó beruházások felgyorsítására használják fel az ERFA és az ESZA, a Kohéziós Alap és az ETHA
keretében – ez összesen 8 milliárd euró, továbbá a tagállamok társfinanszírozási arányát figyelembe véve
még mintegy 29 milliárd EUR összegű forrás felhasználása válik lehetővé strukturális finanszírozásra

egyszerűsítik és gyorsítják egy adott program prioritásai közötti átcsoportosítást
lehetővé teszik, hogy pénzügyi eszközökből szükség esetén forgótőke formájában is kaphassanak
támogatás a kkv-k.
A Bizottság munkacsoportot hozott létre a tagállamokkal folytatott munka koordinálása, a tagállamok
pontos szükségleteinek felmérése és a tagállamok segítése céljából, hogy a pénzösszegek a lehető
leghamarabb célba jussanak. Valamennyi tagállamot levélben keresték meg és tájékoztatták a rendelkezésre
álló forrásokról. Magyarország esetében a levélben a következő összegek szerepelnek:
855 millió euró indikatív összeg (az elszámolások áttekintése és elfogadása függvényében
változhat az összeg)
a Bizottság március-áprilisban átutalja a 2020-ra járó előfinanszírozást, aminek az összege
607 723 141,53 euró
összességében Magyarország április elején hozzájuthat 1.462 milliárd euró, azaz hozzávetőleg
(360 forintos euróárfolyamon) 526 milliárd forint uniós finanszírozáshoz a koronavírus elleni
küzdelemhez.
A tagállamokra eső összegek euróban:

A táblázatból látható, hogy Magyarország a teljes elérhető keretét lekötötte (0 euró szerepel a le nem kötött
forrásoknál), így innen csak akkor juthatna plusz forráshoz, ha már lekötött projektek megvalósítását
halasztaná, vagy törölné.
Bővebb információ található az alábbi linkeken:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0113&from=HU
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_459
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/hu_crii.pdf

EU Szolidaritási Alap és EU polgári védelmi mechanizmus
A Bizottság javasolta az alap támogatásainak kiterjesztését a vírus által erősen sújtott tagállamokra, az
Európai Parlament elfogadta a javaslatot. 2020-ban 880 millió euró áll rendelkezésre.

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
A járvány gazdaságra gyakorolt hatásainak enyhítésére 179 millió euró áll rendelkezésre az Alap keretében,
hogy támogassák a munkájukat elvesztőket.

Horizont 2020
A program keretében 17 projekt került első körben kiválasztásra 47,5 millió euró támogatással – vakcinák új
kezelési módok, diagnosztikai tesztek kifejlesztését támogatják.
Az Innovatív Gyógyszerek kezdeményezés (https://www.imi.europa.eu/) keretében új pályázati felhívás
jelent meg 45 millió euró értékben.
Több pályázati kiírás határidejét is meghosszabbították.
A 3. EU egészségügyi program keretében három új pályázati felhívás jelent meg – önkormányzatok is
pályázhatnak:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=3HP;program
DivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openin
gDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

A városok és a koronavírus elleni küzdelem
Az Eurocities városszervezet egy webplatformot hozott létre, ahol információ található arról, hogyan
járulnak hozzá a városok Európa szerte a koronavírus elleni küzdelemhez és milyen uniós források állnak a
tagállamok (és remélhetőleg településeik) rendelkezésére. A különböző intézkedésekkel a lakosságnak, a
sérülékenyebb csoportoknak, az egészségügynek, a vállalkozásoknak igyekeznek megkönnyíteni ezt a nehéz
időszakot és néhány (főként digitális) megoldás akár mindennapi gyakorlattá is válhat a krízis után is.
https://covidnews.eurocities.eu/

Milánó segít – Milano Aiuta: a szociális szolgáltatások fenntartása a koronavírus
járvány idején
Korán és nagymértékben érintettként Milánó városa összefoglalta tapasztalatait és azt, milyen
megfontolásokkal kell megszervezni a bentlakásos intézmények, a házi segítségnyújtásban részesülők,
hajléktalanok és egyéb sérülékeny társadalmi csoportok ellátását a koronavírus okozta krízis idején. A
legfontosabb szervezőelvnek a kis közösségeket, a területi koncentrációt tartják, így lehet a mozgást
minimálisra csökkenteni és a krízis után is megmaradó közösségeket építeni. Bár a szociális rendszerek
tagállamonként különböznek, néhány gondolat hasznos lehet Európa többi országában is. Az angol nyelvű
anyagot kérésre e-mailben megküldjük.

POLIS - Városok és régiók a jobb közlekedésért
A POLIS szervezet külön oldalon gyűjti a városok által a válság idején bevezetett városi mobilitási
ntézkedéseket:
https://www.polisnetwork.eu/document/covid-19-keeping-things-moving/

Április 2-án megjelent a Bizottság második Covid-2019 csomagja
A Bizottság bővíti válaszlépéseit azzal, hogy javaslatot tesz a SURE elnevezésű, 100 milliárd eurós
szolidaritási eszköz létrehozására annak érdekében, hogy segítse a munkavállalókat jövedelmük
megtartásában és a vállalkozásokat fennmaradásukban. Javasolja továbbá, hogy az összes rendelkezésre álló
strukturális alapot a koronavírusra adott válaszlépésekre csoportosítsák át.
További információ:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_582

EU hírek
A Bizottság európai éghajlat-politikai jogszabályra tett javaslatot
Az Európai Bizottság március 4-én javaslatot terjesztett elő az EU azon politikai kötelezettségvállalásának
jogszabályba foglalására, hogy a bolygó és az emberek védelme érdekében 2050-ig klímasemlegessé váljon.
Az európai éghajlat-politikai jogszabály valamennyi uniós szakpolitika tekintetében meghatározza a 2050re kitűzött célt és haladási irányt, és kiszámíthatóságot biztosít a hatóságok, a vállalkozások és a polgárok
számára. A jogszabályban a Bizottság javaslatot tesz egy jogilag kötelező erejű, a nulla nettó üvegházhatású
gáz-kibocsátás 2050-ig történő elérésére vonatkozó célkitűzésre. Az uniós intézmények és a tagállamok
kötelesek együttesen meghozni a célkitűzés megvalósításához szükséges uniós és nemzeti szintű
intézkedéseket.
Ezzel egyidejűleg a Bizottság nyilvános konzultációt indít a jövőbeli európai éghajlati paktumról. A
konzultáció célja a nyilvánosság bevonása a szóban forgó eszköz közös kialakításába. Ez egy olyan széles
körű kezdeményezés, melynek célja, hogy a polgárok és az érdekelt felek hallathassák hangjukat és szerepet
kapjanak az új éghajlat-politikai intézkedések kidolgozásában, az információk megosztásában, az alulról
szerveződő tevékenységek elindításában és a mások által követhető megoldások bemutatásában. A
nyilvános konzultáció 12 hétig fog tartani. A hozzászólások a 2020. novemberi Glasgow-i ENSZ
éghajlatváltozási konferenciát (COP26) megelőzően létrehozandó éghajlati paktum alakítását fogják
szolgálni.
További információ:
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_hu
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
A konzultáció:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-ClimatePact

Nemi esélyegyenlőségi stratégia
Az Európai Bizottság március 5-én előterjesztette a nemek közötti egyenlőség európai megvalósítására
irányuló stratégiáját. Az EU világszinten vezető szerepet tölt be a nemek közötti egyenlőség
előmozdításában, és az elmúlt évtizedekben jelentős eredményeket ért el ezen a területen. Ennek ellenére a
nemi alapú erőszak és sztereotípiák továbbra is fennmaradtak: az EU-ban minden harmadik nőt ért már
fizikai és/vagy nemi erőszak. Noha több nő szerez egyetemi diplomát, a nők átlagosan 16%-kal kevesebbet
keresnek, mint a férfiak, és a legnagyobb uniós vállalatok vezérigazgatóinak csupán 8%-a nő. Ennek
kezelése érdekében a 2020–2025-ös időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia meghatározza a
következő 5 évre szóló legfontosabb intézkedéseket, és kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy a
Bizottság valamennyi uniós szakpolitikai területen figyelembe vegye az egyenlőség szempontjait. A
stratégia felvázolja, hogy a Bizottság miként fog eleget tenni Ursula von der Leyen elnök azon ígéretének,
hogy Európa egyenlő lehetőségeket biztosít mindenki számára, aki egyforma ambíciókkal rendelkezik.
További információ:
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equalitystrategy_en

2021 - a vasút európai éve
Az Európai Bizottság március 4-én javaslatot tett arra, hogy 2021 legyen a vasút európai éve. A
kezdeményezés az Európai Zöld Megállapodás közlekedéssel kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósítását
hivatott elősegíteni. Ennek érdekében 2021-ben számos rendezvény és kampány fogja népszerűsíteni a
vasúti közlekedést mint fenntartható, innovatív és biztonságos közlekedési módot.
Mivel a vasút az egyik legfenntarthatóbb és legbiztonságosabb közlekedési mód, fontos szerepet fog
betölteni Európa jövőbeli mobilitási rendszerében. A vasút nemcsak környezetbarát és energiahatékony, de
az egyetlen olyan közlekedési mód, amely 1990 óta szinte folyamatosan csökkentette CO2-kibocsátását,
miközben szállítási volumene növekedett. A vasút Európa-szerte összeköti az embereket, a régiókat és a
vállalkozásokat. Emellett jól példázza az európai mérnökök szakértelmét, és európai örökségünknek és
kultúránknak is részét képezi.
A Bizottság javaslata:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200078.pdf
További információ:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/FS_20_363

Az Európai Bizottság globális koalíciót hív életre a biológiai sokféleség
megőrzéséért
A vadon élő állatok és növények világnapja alkalmából az Európai Bizottság március 3-án Monacóban egy új
globális koalíciót indított útjára a biológiai sokféleség megőrzése érdekében. Ezzel a kommunikációs
kampánnyal a Bizottság arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy fokozottan tudatosítani kell az emberekben a
biológiai sokféleség erőteljesebb védelmének szükségét. A Bizottság arra kéri a világ nemzeti parkjait,
akváriumait, botanikus kertjeit, állatkertjeit, valamint tudományos és természettörténeti múzeumait, hogy
egyesített erővel hívják fel a közvélemény figyelmét a fennálló természeti válságra.
A biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi tudománypolitikai
platform (IPBES) 2019. évi jelentésének tanúsága szerint a természet az emberi történelem során eddig
soha nem tapasztalt mértékben pusztul világszerte. A fajok kihalásának üteme egyre gyorsul, a pusztulás
akár egymillió fajt is érinthet, aminek valószínűleg világszerte súlyos következményei lesznek az emberekre
nézve. Ezek szerint az ökoszisztémák ezentúl nem lesznek képesek az emberiséget vízzel, élelemmel, tiszta
levegővel és fával ellátni, és súlyos kárt fog szenvedni a beporzáshoz, az éghajlat-szabályozáshoz, a
talajképződéshez és az árvizek szabályozásához biztosított hozzájárulásuk.

További információ:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_348
https://ec.europa.eu/environment/pdf/biodiversity_coalition_pledge.pdf

Az uniós nagyvárosoknak el kell mozdulniuk a fenntartható közlekedési módok
felé
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint hat évvel azután, hogy a Bizottság ritmusváltásra szólított fel,
még nincsenek egyértelmű jelek arra, hogy az uniós nagyvárosok alapvetően megváltoztatták volna a
lakosságnak a városban és környékén való közlekedésével kapcsolatos megközelítésüket, és megkezdték
volna a forgalom átterelését a fenntarthatóbb és környezetbarátabb közlekedési módok felé. Nem csökkent
jelentős mértékben a magángépjárművek használata, és a légszennyezés még mindig sok városban
meghaladja a biztonságos határértékeket.
Az Európai Unió jelentős forrásokat ruház be annak érdekében, hogy a városok megkönnyíthessék lakosaik
számára a környezetbarátabb utazást. A 2014–2020-as időszakban mintegy 16,5 milliárd eurót biztosított a
városi mobilitás előmozdítására, elsősorban a tiszta városi közlekedésre (metró és villamos), valamint
kerékpárutakra és intelligens közlekedési rendszerekre.
A Bizottság 2019 óta az európai szemeszter keretében speciális ajánlásokat tesz a tagállamoknak a városi
mobilitás kapcsán. A számvevők hangsúlyozzák, hogy az uniós és tagállami finanszírozás felhasználása
során szem előtt kell tartani ezeket az ajánlásokat. Felszólítják továbbá a Bizottságot: kötelezze a
tagállamokat arra, hogy jobb adatokat szolgáltassanak városaik mobilitási helyzetéről, és rendszeresen
számoljanak be az elért eredményekről. Azok a városok pedig, amelyek nem fogadnak el megalapozott
fenntartható városi mobilitási tervet, a jövőben nem részesülhetnének uniós finanszírozásban.
A jelentés magyar nyelven elérhető:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban_Mobility_HU.pdf

Új iparstratégia a globálisan versenyképes, zöld és digitális Európáért
A Bizottság március 10-én új stratégiát terjesztett elő annak érdekében, hogy az európai ipar élen járhasson
a klímasemlegességre és a digitális vezető szerepre való kettős átállás során. A stratégia célja, hogy
ösztönözze Európa versenyképességét és stratégiai autonómiáját egy olyan időszakban, amikor
folyamatosan formálódik a geopolitikai erőtér és fokozódik a globális verseny.
Európa ipari vezető szerepének megőrzése érdekében az új iparstratégia három kulcsfontosságú prioritás
megvalósítását segíti elő: az európai ipar globális versenyképességének és az egyenlő versenyfeltételeknek
a fenntartása mind európai, mind globális szinten, Európa klímasemlegessé tétele 2050-ig, valamint Európa
digitális jövőjének megtervezése.
További információ:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_416

Levegőminőség: a Tanács következtetéseket fogadott el
A Tanács március elején következtetéseket fogadott el a levegőminőségről, amelyek politikai iránymutatást
nyújtanak a légszennyezés elleni küzdelem érdekében végzendő további munkához. Az EU tiszta levegőre
vonatkozó meglévő politikája – a környezeti levegő minőségéről szóló irányelvek célravezetőségi vizsgálata
keretében tett megállapítások szerint – jelentős mértékben hozzájárult a levegőminőség javulásához, ám
további lépésekre van szükség annak érdekében, hogy csökkenjen a légszennyezés által az egészségre és a
környezetre gyakorolt negatív hatás.
További információ:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6650-2020-INIT/hu/pdf

Körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv
Az Európai Bizottság március 11-én a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervet fogadott el,
amely a fenntartható növekedés új európai menetrendjének, az európai zöld megállapodásnak az egyik fő
eleme. Az új terv célja, hogy a termékek életciklusának különböző szakaszaira kiterjedő intézkedések révén
gazdaságunkat alkalmassá tegye a zöld jövőre, erősítse versenyképességünket, ugyanakkor védje a
környezetet, és új jogokat biztosítson a fogyasztók számára. A 2015 óta végzett munkára építve az új terv a
körforgásos gazdaság elveinek megfelelő terméktervezésre és -gyártásra összpontosít annak biztosítása
érdekében, hogy a felhasznált erőforrások a lehető leghosszabb ideig az Unió gazdaságában maradjanak.
További információ:
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/qanda_20_419

Városok a lakhatáshoz való jogért
Az URBACT és az UIA (Urban Innovative Actions) kezdeményezése 2020 folyamán olyan platformot
biztosítani a városi közigazgatás, a civil társadalom, a kutatók és a gyakorlati szakemberek számára, ahol
megvitathatják azokat a kulcsfontosságú témákat, stratégiákat és gyakorlatokat, amelyek a városokban a
lakhatáshoz való jog érvényesítésére irányulnak.
Az URBACT és a UIA a Portóban megtartott Cities Forumon (2020. január 30-31.) jelentette be a lakhatáshoz
való jog témakörét felölelő új, közös kezdeményezés létrehozását. A megfizethető lakhatás a Fórum
folyamatosan visszatérő témája volt. A polgármesteri vitáktól az UIA és az URBACT közös szekciójáig a
sürgős beavatkozás fontossága rajzolódott ki minden megbeszélésből.
Az év során néhány webinarium-ot is tartanak a szervezők. Az első webinarium április 24-én lesz és a
közösség által irányított gyakorlatok lesz a téma.
További információ:
https://www.uia-initiative.eu/en/news/cities-engaging-right-housing

Európai Bizottság - új költségvetési javaslat 2021-2027-re
Március 28-án, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a Bizottság új uniós
költségvetési javaslatot fog kiadni a koronavírus-járvány gazdasági következményeinek kezelésére. Az EU
vezetői február 21-én nem tudtak megállapodni a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó EUköltségvetésröl és a tervek szerint a vita folytatódott volna, de a COVID-19 globális világjárvány felülírta a
szabályokat. Az Európai Bizottság által kidolgozandó válságkilábalási terv szükségessé teszi a következő
többéves keretköltségvetésről szóló javaslat módosítását annak érdekében, hogy a járvány lecsengése után
az európai gazdaság minél gyorsabban visszazökkenhessen a normális kerékvágásba. A Bizottság
ugyanakkor leszögezte, hogy a zászlóshajó-projektjének számító európai zöld megállapodás és a digitális
átállás a majdani gazdaságkonszolidációs tervnek is két központi eleme lesz. „Nem látunk ellentmondást a
kiadások válság által megkövetelt újrafókuszálása és a Bizottság politikai prioritásainak követése között” –
szögezte le az intézmény szóvivője.
További információ:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_554

Képviseleti tevékenység
Eurocities – Városi menetrend (Urban Agenda) munkacsoport találkozó
A munkacsoport elnöke Amszterdam bemutatta a 2020-as munkatervet. A három célkitűzés továbbra is
érvényes:
az Eurocities érdekeinek érvényesítése a Lipcsei Kartáról és a városi menetrendről szóló döntésekben
a partnerségekben szerzett tapasztalatok megosztása
a városi menetrendben érdekeltek hálózatának kiépítése és fenntartása.
Folytatni kell a kapcsolatok építését, a Bizottsággal, a Tanáccsal és az EP-vel is, most már a jogi aspektusra
koncentrálva, jó lenne bemutatni a munkacsoport tevékenységét az urban intergroup ülésén is és
szorosabbra fűzni a kapcsolatot velük. A következő találkozót júniusra tervezte a munkacsoport, ezt a
koronavírus járvány ellen azóta hozott intézkedések tükrében el kell halasztani. A városi menetrendről, a
partnerségekről, a cselekvési tervekről az alábbi oldalon lehet tájékozódni:
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

Fővárosok és Főváros Régiók Hálózat találkozó
Prága, Stockholm Régió, Bécs, Berlin, Brandenburg, London, Pozsony Régió, Brüsszel Főváros Régió, Ile-deFrance, Oslo, Madrid Tartomány, Amszterdam és Budapest képviselői vettek részt a találkozón.
A találkozó napirendi pontjai:
Budapest beszámolója a lobbilevélről, a kapott válaszokról és a városok közvetlen finanszírozása témában
indított kezdeményezésről
a Régiók és Városok Európai Hetén való közös részvétel – a téma egyeztetése
Amszterdam beszámolója a rövid távú turisztikai célú szállás bérléssel kapcsolatos városi
kezdeményezésről, amihez eddig 22 város csatlakozott.
Az októberben megrendezésre kerülő Régiók és Városok Európai Hete rendezvényen idén is közösen
szervez workshopot a Hálózat több tagja – a témánk a Zöld Európa.

Eurocities – skype megbeszélés
Az Eurocities főtitkárával folytatott megbeszélésen áttekintettük a Green Deal-lel kapcsolatos, az EU
vezetőinek küldött, mára már több mint 30 polgármester által aláírt levéllel kapcsolatos fejleményeket,
valamint a városok közvetlen finanszírozásáért indított kezdeményezésünk részleteit, és hogyan tud a
városszervezet hozzájárulni ehhez. Az Eurocities főtitkára beszámolt a Horizont Európa program alatt
kidolgozás alatt álló „éghajlat-semleges és okos városok küldetés”-ről. Ennek keretében kb. 100 város
kaphat támogatást arra, hogy a város egésze vagy egyes kerületei klímasemlegessé váljanak 2030-ra. A
pontos feltételek kidolgozása idén történik. A „küldetés” a Green Deal magvalósításának egy konkrét
eszköze lehet, a forrásokat a különböző szintek (uniós, tagállami, regionális, helyi) és programok, magánés közforrások kell, hogy biztosítsák. Részletek az alábbi linkeken találhatók:
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-frameworkprogramme/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-frameworkprogramme/mission-area-climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en

Eurocities webinárium a koronavírus elleni küzdelemre rendelkezésre álló uniós
forrásokról
Az Eurocities által szervezett webináriumon 20 ország 70 városából mintegy 180-an vettek részt. A
bevetőben Sylvia Ganzerla összefoglalta az Európai Bizottság 1. csomagjának részleteit. Ennek az első
csomagnak a célja, hogy a kohéziós politika keretében forrásokat szabadítson fel a leginkább érintett
szektorokban (egészségügy, KKV-k támogatása, munkahelyek megőrzése/munkájukat elvesztők
támogatása), az egyeztetések során a tagállamoktól további javaslatok is érkeztek, ezért múlthéten
kidolgoztak egy második csomagot is, mellyel a rugalmasságot akarják tovább növelni- például a különböző
alapok közötti átcsoportosítás. Erről részleteket nem mondhatott, de az egyeztetések lezárása után,
hamarosan megjelenik. A CRII nem plusz forrás és a strukturális alapokra vonatkozó szabályok keretében
allokálható és költhető el a pénz, viszont a vonatkozó költségek már február 1-től elszámolhatók.
A webinarium megnézhető itt.

Pályázatok, konzultációk
Horizont 2020 Program energiahatékonysági pályázat
Kb. 64 millió eurónyi uniós finanszírozás áll rendelkezésre az energiahatékonysági innovációs és piaci
elterjedési projektekre. A pályázatok benyújtásának határideje 2020. szeptember 10. 17:00 óra.
További információ:
https://ec.europa.eu/easme/en/news/2020-call-energy-efficiency-now-open?pk_campaign=energy-nlmar20

Fiatal választott politikusok program 2020
Idén a Régiók Bizottsága újra közzétette éves felhívását motivált fiatal választott politikusok kiválasztására,
akik csatlakoznak a Young Elected Politicans (YEP) programhoz.
A YEP 2020 program 3 témakörre épül:
Kohéziós politika
Európai Zöld Megállapodás
EU jövője
A program minden tagja részt vesz a Régiók és városok európai hetén, Brüsszelben, melyre idén október 12
és 15 között kerül sor.
Határidő: 2020. május 31.
További információ és a pályázati feltételek itt találhatók.

Pályázati felhívás - A
szerepvállalás támogatása

kohéziós

politika

végrehajtásában

való

polgári

A felhívás általános célja az, hogy ösztönözze a polgárokat a kohéziós politika megvalósításában való
szerepvállalásra és támogassa őket ebben, és ezáltal előmozdítsa a szóban forgó politika hatékonyabb
végrehajtását, valamint azt, hogy a polgárok nagyobb mértékben magukénak érezzék annak eredményeit.
Benyújtási határidő: 2020. május 31.
További információ:
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2020_16_bat_012/call_propo
sals_en.pdf

Konzultáció - nemek közötti bérszakadék
A nyilvános konzultáció célja, hogy információkat, véleményeket és tapasztalatokat gyűjtsön a nemi alapú
bérdiszkriminációról, valamint a fizetések átláthatóságára irányuló intézkedésekről, amelyek elősegítik a
„nőkre és férfiakra vonatkozó, egyenlő munkáért vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő bért” elv
tudatosítását és érvényesítését. Az összegyűjtött információk beépülnek majd a fizetések átláthatóságára
irányuló intézkedésekről szóló kezdeményezést kísérő hatásvizsgálatba.
Elérhető: 2020. március 5. és május 28. között.
További információ itt olvasható.

Konzultáció - LIFE program
Az Európai Bizottság online konzultációt indított a LIFE program (2021-2027) jövőbeni tartalmával és
végrehajtásával kapcsolatos információk összegyűjtése céljából.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Targeted_Consultation_LIFE-2021-2027

Konzultáció az európai éghajlati paktumról
A konzultáció célja a nyilvánosság bevonása a szóban forgó eszköz közös kialakításába. Ez egy olyan széles
körű kezdeményezés, melynek célja, hogy a polgárok és az érdekelt felek hallathassák hangjukat és szerepet
kapjanak az új éghajlat-politikai intézkedések kidolgozásában, az információk megosztásában, az alulról
szerveződő tevékenységek elindításában és a mások által követhető megoldások bemutatásában.
A konzultáció itt érhető el.

Intelligent Cities Challenges - pályázat felhívás
Az Intelligent Cities Challenges egy olyan támogatási program, amely elősegíti 100 EU város fejlett
technológiáinak használatát a fenntartható növekedés támogatása és a városi életminőség javítása
érdekében. A pályázati határidő: 2020. május 29.
További információ:
https://www.intelligentcitieschallenge.eu

REC és Justice progam - új határidő
A Bizottság meghosszabította a REC és Justice program nyitott kiírásainak benyújtási határidejét, részletek
a következő linken:
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm
item_id=672359&newsletter_id=1148&utm_source=just_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
Funding+opportunities&utm_content=The+deadlines+of+DG+JUST+calls+for+proposals+have+been+extende
d&lang=en

Várható események
LIFE online információs nap
2020. április 30.
https://eu-life-2020.b2match.io/

Városok a lakhatáshoz való jogért webinárium
2020. április 24.
https://www.uia-initiative.eu/en/events
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