2021/december

KEDVES OLVASÓ!
2021 különleges év volt. A világ, Budapest és Brüsszel, és így
Képviseletünk életét is jórészt még mindig a koronavírus-járvány
határozta meg. A nemzetközi események jelentős része online
zajlott, és az Európai Unió intézményeinek működése is csak
részben állt vissza a pandémia előtt megszokott formába. Az
európai városok, köztük Budapest is, tovább küzdöttek a koronakrízis hatásaival, miközben mozgásba lendült az Unió pénzügyi
segélycsomagja a járványt követő kilábalás finanszírozására. A
Főváros tavaly óta érzékeli, hogy a Kormányzat minden
eszközzel próbálja távol tartani Budapesttől ezeket a forrásokat,
de az csak a közelmúltban derült ki, hogy nagy valószínűséggel
egész Magyarországot sikerült – legalábbis átmenetileg –
megfosztania tőlük. A magyar Helyreállítási Terv elfogadása teljesen bizonytalanná vált, miközben más
tagállamokban már javában folyik a pénzek folyósítása – amire persze Magyarországnak és Budapestnek is égető
szüksége volna. De a Helyreállítási Terven túl idén nagyon fontos szakasza zajlott a többi uniós támogatással, köztük
az operatív programokkal kapcsolatos tárgyalásoknak is. Sajnos itt is azt tapasztaltuk, hogy a kormánypolitika fő
prioritása a Főváros megfosztása az uniós pénzektől. Mindez egész évben nagyon komoly feladatot jelentett a
Képviseletnek, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az Európai Bizottsággal, jeleztük és részletesen kifejtettük
aggályainkat, javaslatokat fogalmaztunk meg amelyek Budapest (és más városok) szempontjait is beépítenék a
tervekbe, tájékoztattuk a Főpolgármesteri Hivatalt az EU-s forrásokra vonatkozó kormányzati tárgyalások állásáról,
számos személyes és online találkozó létrejöttét koordináltuk a Főváros és a Bizottság képviselői között. Reményeink
szerint mindez hozzásegítette Budapestet ahhoz, hogy szempontjai, érdekei, ha már a magyar kormány teljesen
figyelmen kívül hagyja őket, legalább az Európai Bizottság döntéshozatalában megjelenjenek.
Az idei év ugyanakkor a klímaváltozás éve is volt, és a Főváros tisztában van a probléma súlyosságával, és azzal is,
hogy a városoknak mekkora szerepe van az éghajlati katasztrófa megelőzésében. Ezt nem csupán elfogadott
stratégiái, tervei tükrözik, de nemzetközi jelenléte is. Képviseletünk számtalan rendezvényen jelenítette meg
Budapest elkötelezettségét a klímacselekvés iránt, beszéltünk a klímaváltozás és a városi biztonság összefüggéseiről,
Budapest klímaterveiről és nehézségeiről, a V4-es városok klímaambícióiról, tárgyaltunk az új, innovatív európai
városi klímaprogramokban való részvételről, elkísértük Karácsony Gergely főpolgármestert Glasgowba, a döntő
jelentőségű ENSZ klímacsúcsra. Részt vettünk a városok közös cselekvését megerősítő Szabad Városok Szövetsége
működésében és kibővítésében, hozzájárultunk egy új, nemzetközi rangú konferencia, a Budapest Fórum –
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Fenntartható Demokráciák Építése előkészítéséhez és megvalósításához, és számos kétoldalú kapcsolat
megerősítése vagy kialakítása is az idei év sikerei közé sorolható.
Mindezen célok eléréséhez persze forrásokra is szükség van, és a Képviselet 2021-ben is folyamatosan nyomon
követte az újonnan elérhetővé váló EU-s pályázatokat, feldolgozta azokat, és javaslatokat fogalmazott meg a Főváros
számára, mely pályázatokon volna érdemes elindulnunk, közreműködött a partnerek keresésében, és konzultált a
Bizottsággal a benyújtandó vagy benyújtott pályázatokról. Mindezek, és a városházi kollégák elkötelezett
munkájának eredményeképpen idén közel fél tucat pályázatot nyertünk el, összesen több mint 200 millió Ft
értékben. Az idén őszi új kiírásokról pedig jelenleg is folyamatban van az egyeztetés.
Tartalmas év áll tehát mögöttünk, melynek végén szeretném megköszönni kollégáim, Mátyási Gizella és Németh
Zsolt egész éves elkötelezett munkáját, valamint hírlevelünk valamennyi olvasójának a megtisztelő figyelmet.
Boldog, békés karácsonyt kívánok, és egy reményekkel teli, sikeres 2022-es esztendőt!

JÁVOR BENEDEK
képviseletvezető

KÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG
2021. november 15-17. – „A LIFE program és az Új Európai Bauhaus” – konferencia
Az új európai Bauhaus a fenntartható és méltányos életmód kihívásának multidiszciplináris megközelítését foglalja
magában. A három napos konferencia a LIFE és a Horizont 2020 programok olyan projektjeit mutatta be, amelyek a
2050-re szén-dioxid-semleges EU célkitűzés eléréséhez szükséges átalakulás különböző aspektusaival foglalkoznak,
többek között:

 a körforgásos gazdaság elveit magába foglaló
technológiai ötletek
ökoszisztémák megőrzését és a
természetalapú megoldások előmozdítását
célzó projektek
 olyan ötletek, amelyek a fenntarthatósági
elveket az épülettervezésben a gyakorlatba
ültetik, beleértve a körforgásos gazdaság
elveit is, és
 olyan tevékenységek, amelyek célja a
viselkedés megváltoztatása a társadalom
minden szintjén.

 az

A https://bauhaus-life-event.b2match.io/ oldalon elérhetőek a napi összefoglalók és az előadások is.
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2021. november 18. – Interreg Európa 2021-27 program bemutatása - online esemény
Az Interreg Európa program támogatja a régiók (városok) együttműködését az alábbi hat területen:
A Régiók Bizottsága és a program titkárság közös
eseményén beszámoltak a program jóváhagyásának
állásáról (2022. májusára várható a tagállami jóváhagyást
követő bizottsági jóváhagyás) és ezt követi az első
pályázati felhívás is. Valamennyi EU régió, Norvégia és
Svájc vesz részt a programban. A program fő célja a
tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok átvételének
támogatása, de bizonyos mértékig kísérleti akciók is
végrehajthatók. Az uniós támogatás 80% a régiók és
városok számára, 70% az állami/regionális nonprofit
szervezetek esetében. A költségek elszámolása
jelentősen egyszerűbb lesz, például a munkabér
meghatározott %-át lehet elszámolni és nem kell
munkaidő-nyilvántartást vezetni.
A szeptember 23-án az Interreg Policy Learning Platformról szervezett ismertető felvétele és az előadások elérhetőek
az alábbi linken:
https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/13047/discover-our-policy-learning-services/

2021. november 19. – Urban Intergroup esemény a Horizon Europe Climate-Neutral and Smart Cities misszióról
(online)
Az októberi információs csomag után novemberben megjelent a felhívás, az érdeklődő városok 2022. január 31-ig
nyújthatják be szándéknyilatkozatukat (egy kérdőívet kell kitölteni). Matthew Baldwin misszió menedzser ezen a
találkozón is hangsúlyozta, hogy a városoktól első körben csak az ambíció megfogalmazását várják (klímasemlegesség
2030-ig), a kiválasztott városokkal elindul majd az úgynevezett „éghajlati városi szerződés” előkészítése, azonban ezt
a szerződést sem egy jogi értelemben vett és kikényszeríthető dokumentumnak kell tekinteni, sokkal inkább egy keret,
ami elősegítheti a különböző uniós programokból való forrásokhoz való hozzáférést is.
Az esemény megnézhető az alábbi linken: http://urban-intergroup.eu/
A felhívás elérhető: https://ec.europa.eu/info/news/commission-invites-cities-express-their-interest-become-parteuropean-mission-100-climate-neutral-and-smart-cities-2030-2021-nov-25_en

2021. november 24-25. – Europe, let’s cooperate - fórum
Az évente megrendezésre kerülő és immár 7. régiók közötti együttműködést elősegítő fórum két napja alatt az előző
időszak sikeres együttműködési projektjeiről, a program eredményeiről és az új Interreg Európa programról is
hallhattak az érdeklődők, de akár egymással is kapcsolatba léphettek, hogy megbeszéljék projektötleteiket,
partnereket keressenek. A következő fórum 2022. április 5-én lesz, az első pályázati felhívás megjelenéshez igazítva.
Mind a felvett videók, mind az előadások elérhetőek itt:
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/conclusions/
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2021. november 29. – EIB (Európai Beruházási Bank) workshop a fenntartható városfejlesztési beruházások
támogatásáról
Az Eurocities és az EIB által közösen szervezett workshop célja annak bemutatása volt, hogyan kaphatnak a városok
támogatást fenntartható városfejlesztési projektjeik előkészítéséhez és megvalósításához. Az InvestEU tanácsadó
központ (InvestEU Advisory Hub) a központilag kezelt uniós befektetési alapokkal kapcsolatos tanácsadói támogatást
és technikai segítségnyújtást igénylő projektgazdák és közvetítők központi belépési pontja, része a 2014-20-as
programozási időszak Európai Befektetési Tanácsadó Központja (European Investment Advisory Hub) is. Az InvestEU
tanácsadó központ kiegészíti az InvestEU Alapot azáltal, hogy támogatja a beruházási projektek azonosítását,
előkészítését és fejlesztését az EU egész területén. Önkormányzatok, közszolgáltató cégek is igénybe vehetik a
szolgáltatást.
Hasznos linkek: https://eiah.eib.org/
https://europa.eu/investeu/home_en

2021. december 2. – Interreg Central-Europe - konzultáció
Ahogy előző hírlevelünkben már jeleztük, megjelent az Interreg Közép-Európa program első pályázati felhívása
(https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html). Ehhez kapcsolódva szerveztek online
konzultációt, ahol a potenciális pályázók feltehették kérdéseiket. Mind a november 15-ei, a felhívás megjelenéséhez
kapcsolódó esemény, mind a konzultáció újra megtekinthető itt: https://community.interreg-central.eu/agenda

2021. december 2. –Thierry Breton kerekasztalbeszélgetése Tüttő Katalin főpolgármesterhelyettes részvételével
Thierry Breton biztos december 2-án tartott megbeszélést a Living-in.eu nyilatkozat és az Intelligent Cities Challenge
(ICC) -ben együttműködő városok képviselőivel polgármestereivel és regionális vezetőivel. Két különböző panelben
beszélték meg a városvezetők az intelligens, zöld és reziliens városokat érintő kihívásokat. A megbeszélésen Tüttő
Kata főpolgármester-helyettes képviselte Budapestet, amelyen Helsinki, Lőven polgármesterével és Alentejo
elöljárójával vitatták meg a technológiai fejlődésben rejlő lehetőségeket, az adatkormányzás, valamint bizonyos
közösségi szolgáltatások digitális átállásával kapcsolatos aktuális és praktikus kérdéseit. A beszélgetés itt nézhető
vissza: https://www.youtube.com/watch?v=SND0qUprBQc
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2021. december 7. – Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságának Részvételi Szakértői Panel
találkozója
A Képviselet vezetőjét, Jávor Benedeket a Fővárosok és Fővárosi Régiók Hálózatának delegáltjaként az Európai
Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága Részvételi Szakértői Paneljének tagjává választották. A Panel első ülésére
2021. december 7-én került sor, ahol Elisa Ferreira regionális politikáért felelős biztossal a társadalmi szereplőknek,
önkormányzatoknak az uniós finanszírozásokban való részvételének tapasztalatait és nehézségeit vitatták meg.
Egyöntetű vélemény szerint a Helyreállítási Tervek elfogadása a legtöbb tagállamban nélkülözte a megfelelő mélységű
konzultációt, de a többi EU-s finanszírozási csatorna esetében is a helyi és regionális önkormányzatok és a társadalmi
partnerek bevonása messze elmarad a kívánatostól. A megoldás az információmegosztástól és a tagállamok részvétel
szempontjából való rendszeres értékelésétől, világos útmutatókon és kapacitásépítésen át az erőteljesebb
ellenőrzésig és szükség esetén szankciókig terjedő intézkedésekkel érhető el.

2021. december 8. – URBAN Intergroup esemény a Ljubljanai Megállapodásról
Az URBAN Intergroup legutóbbi online ülését az újonnan elfogadott ljubljanai megállapodás megvitatásának
szentelték. Ezt a megállapodást és annak többéves uniós városfejlesztési munkaprogramját az EU városi ügyekért
felelős miniszterei 2021. november 26-án hagyták jóvá. Mindkét dokumentum támogatja az EU városfejlesztési
menetrendjének folytatását és továbbfejlesztését, valamint új megközelítéseket vezet be, és hangsúlyozza a kis- és
középvárosok szerepét.
Az eseményen felszólalt Vlad-Marius Botoș, az Európai Parlament képviselője, a REGI bizottság alelnöke.
Hangsúlyozta, hogy a kohéziós politika városi dimenziójának előmozdítása előkelő helyen áll a bizottsági prioritások
listáján. Továbbá kifejtette a városi területek fontosságát és a növekvő és összetett kihívások elleni küzdelmét, például
a COVID-19 világjárvány elleni közelmúltbeli harcukat. Véleménye szerint az intézkedések során a városokat jobban
kellene segíteni a vírus elleni küzdelemben. Dorthe Nielsen, az Eurocities ügyvezető igazgatója és Frédéric Vallier, a
CEMR főtitkára ismertette értékelését a ljubljanai megállapodásról. Hangsúlyozták, hogy ez egy erős politikai
dokumentum, amely a városok politikai végrehajtásban betöltött szerepének növekvő elismerését tükrözi. A
partnerségek munkájához szükséges eszközök és technikai támogatás diverzifikálására továbbra is szükség van.
Az esemény ezen a linken visszanézhető. A Ljubljanai Megállapodásról itt érhető el.

2021. december 9. – EU fővárosok főpolgármesterei-Európai Bizottság párbeszéd
A cseh EU elnökség alatt Prága ad majd otthont a találkozónak 2022. szeptemberében. Az előkészítő megbeszélés
célja a témák meghatározása volt. A V4 fővárosok Ursula von der Leyen elnököt szeretnék felkérni a részvételre, már
zajlik a meghívó levél előkészítése. Budapest aktív szerepet játszik mind a témák meghatározásában, mind az esemény
Pact of Free Cities kezdeményezéssel való összehangolásában.

2021.december 14. Eurocities „A városok szerepe az EU poszt-COVID kormányzásában”, a Városi Kormányzás
Munkacsoport éves találkozója
Részt vettünk a Eurocities munkacsoportjának éves találkozóján, ahol a városoknak a koronavírus utáni
helyreállításban betöltött szerepe volt a fókuszban. Az online találkozón Cseh Katalin, EP képviselő beszélt a készülő
saját kezdeményezésű jelentéséről (Városi kihívások a poszt-Covid időszakban) és kiemelte a városok közvetlen
támogatását célzó budapesti kezdeményezést is. Jávor Benedek képviseletvezető bemutatta, milyen kihívásokkal küzd
Budapest a helyreállítási tervhez kapcsolódóan, beszélt a konzultációhoz, a partnerség elvének alkalmazásához
kapcsolódó problémákról, és a REACT-EU és a Strukturális Alapok operatív programjaihoz kapcsolódó
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nehézségeinkről. A klíma semleges és okos városok misszió kapcsán kiemelte, hogy hiába vannak terveink és
célkitűzéseink, uniós és egyéb források nélkül nem tudjuk megvalósítani ezeket. Komoly gondok vannak a Főváros
uniós forrásokhoz való hozzáférésével, pedig az EU érdeke is az lenne, hogy az uniós célkitűzések megvalósítását
szolgáló fejlesztéseink megvalósuljanak.

EU HÍREK
Janez Janša miniszterelnök ismertette a szlovén elnökség főbb eredményeit
2021. különleges év volt Szlovénia számára, mivel egyszerre töltötte be az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét
és ünnepelte függetlenségének 30. évfordulóját. A szlovén elnökség a negyedik soros elnökség volt, amit a COVID-19
világjárvány beárnyékolt, de a felek igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy az ülések többsége
személyesen történjen, ami nagyban hozzájárult számos dosszié sikeres lezárásához. A hat hónapos elnökség központi
feladatai közé tartozott a helyreállítás és ellenálló képesség elősegítése. Továbbá nagy erőfeszítéseket tettek az
Európai Egészségügyi Unió létrehozása érdekében. Az intézkedések közé tartozott, hogy az Európai Parlamenttel
eredményesen tárgyaltak az Európai Gyógyszerügynökség szabályozásáról és az Európai Betegségmegelőzési és
Járványügyi Központ mandátumának meghosszabbításáról. Fontos lépést jelent még a digitális, zöld átalakulás
területén, hogy a tagországok megállapodtak a digitális szolgáltatásokról és a digitális piacokról szóló törvényről. A
szlovén elnökség idején került sor az Európa jövőjéről szóló konferenciára, ahol a stratégiai megbeszéléseken részt
vettek olyan országok vezetőinek képviselői is, amelyek bár Európában vannak, nem tagjai az Európai Uniónak, így a
Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség országainak együttműködésével születhetett meg a Bledi Stratégiai Program.
Jelentős sikerként könyvelhető el, hogy az EU megállapodott az Afganisztánból való kivonulás utáni migránshullám
egységes megközelítéséről és egységesen lépett fel a biztonságát érintő és a szomszédságában kialakult helyzettel
kapcsolatban. Az EU reakciója szervezett és jól időzített volt a fehérorosz rezsim hibrid támadása során. Végezetül
fontos megemlíteni, hogy a Tanács arra a következtetésre jutott, hogy Horvátország teljesíti a Schengeni feltételek
valamennyi részkövetelményét. A szlovén elnökség idején mindvégig kiemelten napirenden volt az EU további
bővítése, amelyről intenzív egyeztetések folytak.
Franciaország ismertette a 2022-es EU-elnökségről szóló terveit
2022. január 1. és június 30. között Franciaország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. A 2021es portugál, majd szlovén elnökség után Franciaország kezdi meg a következő elnökségi triót, amelyben még
Csehország és Svédország szerepel.
Először is az intézményi felelősség tekintetében, Franciaország elkötelezett, hogy érvényesítse a Tanács álláspontját a
tagállamokkal és a többi uniós intézménnyel folytatott egyeztetéseken, és megvédje érdekeit, akárcsak a politikai
felelősség kapcsán igyekszik majd a napirenden szereplő kérdéseket előmozdítani az európai stratégiai menetrend
szerint. Egyedülálló időpontban kezdi meg elnökségét Franciaország, tekintettel az európai és nemzetközi helyzetre, a
közvetlen szomszédságban zajló válságokra, az éghajlati válságra, amelyek egyre határozottabb és hatékonyabb
fellépést követelnek meg. Ezen időszakban elengedhetetlen az európai szintű fellépés fontosságának bizonyítása,
mivel helyre kell állítani a bizalmat Európa azon képességében, hogy hosszú távon meg tudja védeni döntéseinek
következményeit, és hogy súlya legyen a világban. Törekedni fog egy egységesebb, szuverénebb Európára, amelyben
érvényesül a közös kultúra, ahol sokféleségben gazdag, de közös elveken és értékeken alapuló identitás alakul ki; egy
olyan Európát képzel el, amely teljes mértékben kiaknázza a gazdasági fellendülésben, valamint az ökológiai és digitális
átmenetben rejlő lehetőségeket.
A francia elnökség ezért a „helyreállítás, képesség, hovatartozás” kulcsszavakra épít. Ennek alapján a francia elnökség
két prioritás köré szervezi tevékenységét: egyrészt a jogalkotási munka, amelynek része lesz a digitális szektor
szabályozása, valamint az éghajlati és társadalmi ambíciókkal kapcsolatos intézkedések, amelyek a remények szerint
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2022-ben fejeződnek be; másrészt pedig az Európa jövőjéről szóló konferencián keresztül elindított projektek a holnap
Európájának felépítésére, amelynek munkája 2022 első felében zárul le. Az elnökséggel kapcsolatos további
információk elérhetők a címre kattintva.
Európai pillanatot élünk! – hangsúlyozta Emmanuel Macron beszédében
Franciaország az Európai Unió Tanács soron következő elnöksége alatt "egy hatalmas, egy teljesen szuverén Európa
megerősítésére törekszik majd, amely szabadon dönthet, és képes uralkodni a sorsán" - mondta Emmanuel Macron
francia elnök. Beszédében kiemelte az egészségügyi és gazdasági kihívásokkal, az ellenséges hatalmak
érvényesülésével vagy az éghajlatváltozással szemben a legjobb válasz az európai. Javaslatai között szerepel a
schengeni szabad mozgás övezetének reformja, az európai szociális modell védelme, az éghajlati célok és a gazdasági
fejlődés összeegyeztetése, a digitális átalakulás, de a jogállamiság kérdése nem lehet vita tárgya. Az ország EU
elnöksége segítheti Macron kampányát a közelgő franciaországi választások során, de bonyolíthatja is azt, ha a verseny
elsősorban olyan belpolitikai kérdésekre összpontosít, mint a francia gazdaság, biztonság és bevándorlás.
REACT-EU: 654 millió euró Spanyolországnak és Magyarországnak a munkahelyek, az egészségügyi dolgozók és a
nehézhelyzetűek támogatására
A Bizottság 654 millió euró folyósítását hagyta jóvá Spanyolországnak és Magyarországnak a REACT-EU keretében az
Európai Szociális Alap (ESZA) két operatív programjának (OP) módosítását követően. Magyarország az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Nemzeti Operatív Programból további 250 millió eurót kap az Európai Gyógyszerügynökség által
engedélyezett 13 millió adag COVID-19 oltóanyag vásárlására. A kiegészítő finanszírozást arra is felhasználják, hogy
pénzügyi kompenzációt biztosítsanak a járvány idején többletórát dolgozó, mintegy 7000 orvosnak és ápolónak.
Elkészült a szociális gazdasági fellendítés és munkahelyteremtés cselekvési terve
Az Európai Bizottság bemutatta cselekvési tervét, amely az európai szociális gazdaság virágzását kívánja elősegíteni,
termőre váltva annak gazdasági és munkahelyteremtő lehetőségeit, valamint a méltányos és inkluzív fellendüléshez,
továbbá a zöld és digitális átálláshoz való hozzájárulását. A szociális gazdasági szervezetek olyan entitások, amelyek a
társadalmi és környezeti célokat helyezik előtérbe, és nyereségük nagy részét visszaforgatják a szervezetbe. A szociális
gazdaság fokozott támogatása nemcsak munkahelyeket teremthet, hanem lehetővé teszi a szervezeteknek, hogy
növeljék társadalmi hatásukat EU-szerte. A sikeres megvalósítás érdekében a Bizottság három területen javasol
fellépést: a megfelelő politikai és jogi feltételek megteremtése, az indulást és növekedést célzó lehetőségek körének
bővítése és a lehetőségek kiaknázásának területén. A cselekvési terv célja, hogy láthatóbbá tegye a szociális
gazdaságot, és javítsa munkájának és lehetőségeinek elismerését, ezért a Bizottság 2023-ban elindítja a Social
Economy Gateway felületet, hogy a szociális gazdaság szereplői egy helyen megtalálják az összes szükséges
információt az uniós finanszírozásról, szakpolitikákról, képzésekről és kezdeményezésekről. Továbbá 2022-ben új
pénzügyi termékeket is piacra dob az InvestEU program keretében, és javítja a finanszírozáshoz való hozzáférést,
illetve 2022-ben egy Európai Társadalmi Innovációs Kompetencia Központot is létrehoznak majd.
Az EU megerősíti a gazdasági nyomásgyakorlással szembeni védelmet
A harmadik országok által alkalmazott gazdasági kényszer ellen javasolt új jogi eszközt az Európai Bizottság, amely
válasz arra, hogy az EU és tagállamai az elmúlt években szándékos gazdasági nyomásgyakorlás célpontjává váltak. Az
eszköz segít megerősíteni az EU eszköztárát, és lehetővé teszi az EU számára, hogy jobban megvédje magát a globális
színtéren. A cél annak megakadályozása, hogy a harmadik országok korlátozzák a kereskedelmet és a beruházásokat,
illetve erre irányuló intézkedéseket helyezzenek kilátásba azzal a céllal, hogy politikai változásokat idézzenek elő az
EU-ban olyan területeken, mint például az éghajlatváltozás, az adórendszer vagy az élelmiszer-biztonság. A konkrét
nyomásgyakorlási intézkedések esetén első lépésként párbeszédes úton kívánják orvosolni a problémát. A
kezdeményezés célja, hogy megóvja az EU és a tagállamok azzal kapcsolatos legitim jogát, hogy szakpolitikai
döntéseket hozzanak, valamint megakadályozza az EU vagy az uniós tagállamok szuverenitását érintő súlyos
beavatkozásokat.
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Cél az egész életen át tartó tanulás és a foglalkoztathatóság javítása
A májusi portói szociális csúcstalálkozón az uniós vezetők üdvözölték azt az uniós szintű célkitűzést, hogy 2030-ra a
felnőttek 60%-a évente vegyen részt képzésben. A Bizottság a készségfejlesztési programban és az európai oktatási
térségről szóló 2020. évi közleményben bejelentetteknek megfelelően javaslatokat terjesztett elő az egyéni tanulási
számlákról és a mikro-tanúsítványokról szóló tanácsi ajánlásokra vonatkozóan. A bizottsági javaslat célja annak
biztosítása, hogy mindenki – egész életen át, függetlenül attól, hogy jelenleg alkalmazásban áll-e vagy sem –
hozzáférjen a szükségleteihez igazított megfelelő képzési lehetőségekhez. Ennek érdekében a javasolt tanácsi ajánlás
azokat a főbb szűk keresztmetszeteket (motiváció, idő és finanszírozás) kívánja kezelni, amelyek napjainkban a
képzésre jelentkezni kívánó embereket gátolják. Az egyéni tanulási számlák és mikro-tanúsítványok segíthetik az
egyéni készségfejlesztést és így a munkaerőpiaci kihívások enyhítését.
Felkerülhet a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletbűncselekmények az uniós bűncselekmények listájára
A gyűlöletbeszéd és a gyűlöletbűnözés drasztikusan emelkedett Európa-szerte, és különösen súlyos és aggasztó
jelenséggé vált az offline és online térben. Közös uniós fellépésre van szükség ennek az egész EU-ra kiterjedő
kihívásnak a leküzdéséhez. Jelenleg azonban nincs jogalap a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmény uniós szintű
kriminalizálására, ezért nélkülözhetetlen a bűncselekmények listájának bővítése.
CulturEU: a Bizottság az uniós finanszírozásról szóló online útmutató révén fokozza a kulturális ágazat támogatását
A CulturEU, az uniós finanszírozás egyablakos rendszere 21 különböző uniós programból – a Kreatív Európától és a
Horizont Európától a strukturális alapokig és az InvestEU-ig – összesen 75 finanszírozási lehetőséget gyűjt össze.
Csupán néhány kattintás, és az interaktív online eszköz bármely európai kulturális entitást a számára rendelkezésre
álló legmegfelelőbb uniós pénzügyi támogatáshoz irányítja.
Európai demokrácia: a Bizottság új jogszabályokat határoz meg a politikai reklámtevékenységekre, a választójogra
és a pártfinanszírozásra vonatkozóan
A javaslat a politikai reklámtevékenységek átláthatóságáról és targetálásáról rendelkezik és a választási integritás és a
nyílt demokratikus vita védelmét célzó intézkedések egyike. A javasolt szabályok előírnák, hogy minden politikai
reklám esetében egyértelműen fel kell tüntetni, hogy politikai reklámról van szó, és például azt, hogy ki és mennyit
fizetett érte.
Kihirdették a 2020-as LIFE pályázat nyertes projektjeit
132 új projekt valósul meg a LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai program keretében a több mint 290 millió
euró összegű beruházási csomagból. Az új LIFE-projektek egyrészt segíteni fogják Európát abban, hogy 2050-re
klímasemleges kontinenssé váljon, másrészt, hogy 2030-ig megkezdődjön Európa biológiai sokféleségének
helyreállítása, mindamellett pedig hozzájárulnak Európa Covid19 utáni zöld helyreállításához.
Módosulnak a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekre vonatkozó állami támogatási szabályok
Az Európai Bizottság közlemény elfogadásával módosítja a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekre
vonatkozó állami támogatási szabályokat és Meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján a Bizottság
értékelni fogja az olyan, határokon átnyúló közös európai érdeket szolgáló fontos projekteknek nyújtott állami
támogatást, amelyek a piaci hiányosságok leküzdésére irányulnak, elősegítik a kulcsfontosságú ágazatok és
technológiák áttörést hozó innovációit és az infrastrukturális beruházásokat, miközben pozitív továbbgyűrűző
hatásokat váltanak ki az uniós gazdaság egészében.

8

Cél az EU-n belüli biztonságos utazás koordinációjának megerősítése
A járványügyi helyzet az EU-ban azonban tovább súlyosbodott, amire válaszul néhány tagállam újabb népegészségügyi
– egyebek mellett erősítő adagok beadására vonatkozó – intézkedéseket hozott. Mindezen tényezőket figyelembe
véve a Bizottság javasolja, hogy kerüljön nagyobb hangsúly az utazással kapcsolatos intézkedések „személyalapú”
megközelítésére; és az elsődleges vakcinázási sorozatot követően kiállított oltási igazolványokat egységesen 9 hónapig
fogadják el. A Bizottság emellett javaslatot tesz a közlekedési jelzőlámpák színkódjait használó uniós térkép
módosítására, valamint az egyszerűsített „vészfék” eljárásra.
2022-re jelenleg 11 milliárd EUR összegű REACT-EU forrásallokáció áll rendelkezésre
A 27 tagállam kohéziós politikai programjaira (folyó árakon) jelenleg mintegy 11 milliárd EUR áll rendelkezésre. Ezek a
pénzeszközök kiegészítik a 2021-ben rendelkezésre bocsátott közel 40 milliárd EUR-t. A tagállamok folytathatják a
helyreállítási intézkedések végrehajtását az egészségügyi ellátás és a vállalkozások rezilienciájának, valamint a
legkiszolgáltatottabb csoportok támogatásának növelésével, továbbá az intelligens, fenntartható és koherens
helyreállítás zöld és digitális prioritásaihoz való hozzájárulással.
Megerősödve lábalunk ki a válságból, egyúttal zöldebbé és digitálisabbá tesszük Európát
Az európai szemeszter őszi csomagja az éves növekedési jelentést, az euróövezeti tagállamok 2022. évi
költségvetésiterv-javaslatairól szóló véleményeket, az euróövezetre vonatkozó szakpolitikai ajánlásokat és az együttes
foglalkoztatási jelentésre irányuló bizottsági javaslatot tartalmazza. A csomag a 2021. őszi gazdasági előrejelzésre
támaszkodik, amely megállapította, hogy az európai gazdaság a helyreállítástól a bővülés felé mozdul el, ám jelenleg
új kihívásokkal kell megbirkóznia. Az idei éves növekedési jelentés 2022-re ambiciózus programot irányoz elő,
amelynek keretében az EU a válságkezeléstől a fenntartható és méltányos helyreállítás irányába mozdul el,
megerősítve az uniós gazdaság rezilienciáját. A Bizottság eddig 22 nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervet
fogadott el, és a Tanács ezek mindegyikét jóváhagyta, viszont Magyarországéra még nem került sor. 2021 augusztusa
óta 52,3 milliárd euró összegű előfinanszírozási kifizetést folyósítottak 17 tagállam számára. A sikeresen szereplő
országok esetében a hangsúly most már áthelyeződik a helyreállítási tervek gyakorlati végrehajtására.
2021-ben Dortmund az Európa Innovációs Fővárosa Díj nyertese
A Bizottság bejelentette a hetedik alkalommal odaítélésre kerülő Európa Innovációs Fővárosa díj („iCapital”)
nyerteseit. Idén a németországi Dortmund lett az Európa Innovációs Fővárosa díj nyertese, a „Feltörekvő innovatív
európai város” díjat a finnországi Vantaa kapta. Az „Európa Innovációs Fővárosa” kategória második helyezettje az
írországi Dublin és a spanyolországi Malaga, a harmadik pedig a litvániai Vilnius. A „Feltörekvő innovatív európai város”
kategória második, illetve harmadik helyezettje a portugáliai Cascais és a norvégiai Trondheim.
2022 az európai ifjúság éve
A Tanács és az Európai Parlament a fiatalok megbecsülését kívánja kifejezésre juttatni azzal, hogy 2022-t az ifjúság
európai évévé nyilvánítja. Az év során konferenciákat, rendezvényeket, tájékoztató és reklámkampányokat
szerveznek majd a tagállamokban, a nemzeti szintű tevékenységeket nemzeti koordinátorok segítik.
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PÁLYÁZATOK/KONZULTÁCIÓK
Új felhívás az Európai Szolidaritási Testületnél
A felhívás fiataloknak kínál számos lehetőséget, hogy a terepen
vegyenek részt őket inspiráló, a szolidaritást elősegítik projektekben.
Az Európai Szolidaritási Testületben való részvétellel a fiatalok
lehetőséget kapnak arra, hogy szolidaritási akciókban vegyenek részt
olyan kiemelt területeken, mint a zöld- és digitális átállás, a társadalmi
befogadás, az európai kulturális örökség védelme, az egészséges
életmód népszerűsítése. A felhívások határideje a tevékenység
típusától függően 2022. február 23. és október 4.
Mondja el véleményét a multimodális digitális mobilitási szolgáltatásokkal kapcsolatban
Önnek is kihívást jelentett megtervezni egy olyan utazást amikor egymás után többféle járművet is igénybe szeretett
volna venni? A különböző közlekedési eszközöket kombináló utazások megtervezése, illetve az ilyen utazásokra szóló
menetjegyek megvásárlása nehézkes lehet az EU-ban utazók számára, ezért sok esetben digitális szolgáltatásokat
(lásd: útvonaltervezők, menetjegy-értékesítő felületek) kell igénybe venni. Jelen kezdeményezés az említett
szolgáltatások előtt álló kihívásokkal foglalkozik, és a fenntartható és intelligens mobilitási stratégia 37. intézkedését
hajtja végre.
Európai vállalkozó régió díj
Várják a régiók, városok és egyéb területi szereplők jelentkezését a 2023-as díjra.
Pályázati határidő: 2022. március 29.
Erasmus+ program: 2022-ben közel 3,9 milliárd eurót fordítanak a mobilitásra és az együttműködésre az oktatás, a
képzés, az ifjúság és a sport területén
A jövő évi közel 3,9 milliárd eurós megnövelt költségvetéssel az Erasmus+ továbbra is lehetőséget biztosít majd külföldi
tanulmányi
időszakokra,
szakmai
gyakorlatokra,
tanulószerződéses
gyakorlati
képzésekre
és
munkatársak/tanárok/oktatók bevonásával zajló csereprogramokra. Ezen túlmenően az oktatás és képzés, az ifjúság
és a sport különböző területein megvalósuló, határokon átnyúló együttműködési projektek továbbra is támogatásban
részesülnek. Az általános pályázati felhívás mellett az éves munkaprogram más, külön pályázattípusokat is tartalmaz,
köztük az „Európai Egyetemek” kezdeményezést.
A Bizottság elindítja az 570 millió eurós interregionális innovációs beruházási eszközt
Az új interregionális innovációs beruházási és finanszírozási eszköz a 2021–2027-es időszakban 570 millió euróval
támogatja az intelligens szakosodás közös prioritási területein a régiók közötti innovációs projektek kereskedelmi
hasznosítását és léptékváltását. Ösztönözni fogja az erős kohéziós dimenzióval rendelkező európai értékláncok
kialakítását, mivel költségvetésének legalább felét a kevésbé fejlett régiókra fordítják.
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VÁRHATÓ ESEMÉNYEK
Megnyílt a regisztráció az Európai Régiók és Városok Találkozójára, 2021. március 3-4., Marseille
A csúcstalálkozó célja a helyi és regionális politikusok bevonása az Európa jövőjéről szóló vitába, valamint, hogy
bemutassák, hogy az európai régiók és városok milyen létfontosságú szerepet játszanak a polgárok bevonásában.
Az eseményen való részvétel regisztráció köteles.
A levegőminőség javításénak lehetőségei Budapesten és környékén - 2022. január 27., Budapest
Az egynapos konferencia hibrid formában kerül megrendezésre Budapesten és online. Részvételi szándékát kérjük
előre jelezze a bruoffice@budapest.eu címen.

Készítette: Budapest Brüsszeli Képviselete
Le- és feliratkozás: bruoffice@budapest.eu
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