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KEDVES OLVASÓ! 

Az Ukrajna elleni orosz agresszió Európa történelmének olyan 

időszakait idézi fel, amelyekről azt gondoltuk, hogy már évtizedekkel 

ezelőtt magunk mögött hagytuk őket. Döbbenten állunk a háború ténye 

és képsorai előtt. Ebben a helyzetben különösen fontossá válik mindaz, 

amiért a világégést követően az Európai Uniót létrehozták, és azok az 

értékek, amelyekre alapozták. A háború elkerülése, a békés, 

demokrácián, emberi jogokon, szabadságon, együttműködésen és 

szolidaritáson nyugvó fejlődés elősegítése, amely az 1945-ben 

romokban álló kontinenst újra virágzóvá és sikeressé tette. 

Ukrajna most vívja háborúját az ehhez az úthoz való jogáért. 

Elengedhetetlen, hogy Európa egységesen, az alapszerződéseiben 

hirdetett értékek mentén lépjen fel ebben a konfliktusban. Az Unió az 

elmúlt egy hónapban az előzetes várakozásokhoz, mindenekelőtt 

Vlagyimir Putyin elképzeléseihez képest váratlanul jól, erősen és 

egységesen reagált, szolidaritást vállalva a szenvedő ukrán néppel, és segítséget nyújtva az ország szabadságharcához. Mindez 

rányomta a bélyegét az európai napirendre is: az ukrán menekültek fogadása és segítése az európai városok diskurzusának is 

elsődleges témájává vált. Varsó, Budapest, Pozsony vagy Prága és számtalan további régióbeli város maga is komolyan részt 

vállal a menekültek fogadásából és segítéséből, annak ellenére, hogy az ehhez szükséges forrásoktól gyakran meg vannak 

fosztva. Ezért fordult a négy visegrádi főváros vezetője levélben Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, azt 

szorgalmazva, hogy a városok a rájuk háruló feladatok és felelősség figyelembevételével közvetlenül is hozzájussanak a 

menekültellátásra elkülönített EU-s forrásokhoz. 

Különösen fájó, hogy az ügyben tapasztalható páratlan európai egység falán épp Magyarország az egyetlen nagyobb rés, 

amelyen keresztül egy agresszor állam érdekérvényesítése szivárog be az európai döntéshozatalba, az április 3-i országgyűlési 

választások nyomán pedig várhatóan ez így is marad. Budapest szempontjából különösen aggasztó, hogy a főváros elleni 

kormányzati megszorító intézkedések várhatóan még tovább fokozódnak a választási eredmények nyomán, amelyek arról 

tanúskodnak, hogy a főváros lakossága döntően nem osztja a kormány világképét, felfogását a demokráciáról, az Európai 

Unióról, Oroszországról vagy az ukrajnai háborúról. A Fővárosi Önkormányzat pénzügyi kivéreztetése, amely lassan 2,5 éve 

folyik, egy autokratikus kormányzat reakciója egy számára kedvezőtlen politikai fejleményre, ezek az autokratikus vonások a 
jövőben pedig alighanem csak erősödni fognak. 

Képviseletünk épp ezért kettőzött erőfeszítéseket tesz, hogy további uniós forrásokat szerezzünk Budapest számára, és 

megértessük az Unió vezetőivel, hogy az EU nem nézheti tétlenül egy olyan politikai bosszú drámáját, amelynek egy uniós 

főváros esik áldozatául. 
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KÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG 

2022. március 16. – Eurocities szeminárium – menekültek integrációja 

Az Eurocities szemináriumon arról hallhattak a résztvevők, milyen források állnak a városok rendelkezésére a 

menekültek integrációjára. Az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatósága, a Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és 

Társadalmi Befogadás Főigazgatóság és a Regionális és Várospolitika Főigazgatóság munkatársai mutatták be, 

milyen programokat és forrásokat érhetnek el a városok. A jelenlegi programozási időszakra javult a Menekültügyi, 

Migrációs és Integrációs Alap forrásaihoz való helyi és regionális önkormányzati hozzáférés. A közvetlen brüsszeli 

kiírású rész esetében késő tavasszal várható pályázati kiírás. Az Alap oldala: AMIF 

Az előadásokat kérésre e-mailben megküldjük. 

2022. március 17-18. – 8. Kohéziós Fórum 

Február 9-én tette közzé az Európai Bizottság 8. jelentését az EU gazdasági, 

társadalmi és területi kohéziójáról (8.kohéziósjelentés). A fórumon az uniós 

intézmények, az összes tagállam nemzeti, regionális és helyi hatóságai, a szociális 

és gazdasági partnerek, a nem kormányzati szervezetek és a tudományos körök 

képviselői megvitatták, miként biztosíthatja a kohéziós politika, hogy egyetlen 

régió se maradjon le a folyamatban lévő strukturális változások közepette, és hogy 

minden régió élvezhesse a zöld és digitális átállás előnyeit. A részben személyes 

jelenléttel zajló eseményen Budapest képviseletében Jávor Benedek 

képviseletvezető vett részt. Aki nem tudta az esemény napján követni a fórumot, itt belenézhet: 

https://www.youtube.com/watch?v=RLWjISqr6GU 

2022. március 23. – Az Európai Bizottság és az uniós fővárosok főpolgármestereinek 11. párbeszéde – előkészítő 

megbeszélés 

Prága ad otthont szeptember 27-én az eseménynek, melyen az Európai Bizottságot Frans Timmermans képviseli 

majd. Előző nap, 26-án a Pact of Free Cities éves találkozót is Prágában tartják, ezen a vitaindítót Ursula von der 

Leyen tartja, kb. 60 percesre tervezik a részvételét. Bár a két nap résztvevői köre nem teljesen fedi egymást, már 

26-án is szívesen látják azokat a főpolgármestereket is, akik nem tagjai a Pact of Free Cities kezdeményezésnek. 26-

án a téma: az ukrajnai helyzet/háború, a humanitárius segítségnyújtás, a demokrácia erősítése. A 27-ei nap témái: 

megfizethető lakhatás, energia- és zöld átmenet, az orosz energiafüggőség csökkentése. 

2022. március 24. – Fővárosok és Főváros Régiók Hálózat megbeszélés 

A megbeszélésnek két témája volt: 

1. 8. kohéziós jelentés- készítsen-e véleményt a Fővárosok és Főváros Régiók Hálózat 

2. Az októberi Régiók és Városok Európai Hete workshop pályázat. 

Az 1-es pont esetében abban maradtak a jelenlévők, hogy még ne készüljön vélemény, várjuk meg a Strukturális 

Intézkedések tanácsi munkacsoport következtetéseit. A következtetés tervezetet április végére tervezi összerakni a 

https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
https://www.youtube.com/watch?v=RLWjISqr6GU
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francia elnökség, ebben azok az elemek lesznek, melyekben valamennyi tagállam egyetért, semmi túlzottan 

technikai részlet nem kerül bele, hogy nyitva hagyják a terepet a további egyeztetésekre. A június 2-ai Általános 

Ügyek Tanácsán tervezik elfogadni a következtetéseket. 

Az októberi workshop esetében felmerült, hogy az ukrajnai háború és a menekültválság miatt változtassunk-e az 

előző megbeszélésen egyeztetett témán. Prága és Budapest támogatta a téma, de legalább a fókusz 

megváltoztatását, de a többség az eredeti téma mellett döntött. 

 

2022. március 25. – V4 főpolgármesterek levele az Európai Bizottság elnökéhez  

A négy visegrádi főváros vezetője levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, azt 

szorgalmazva, hogy a városok és a civil szervezetek a rájuk háruló feladatok és felelősség figyelembevételével 

közvetlenül is hozzájussanak a menekültellátásra elkülönített EU-s forrásokhoz. Ezek a fővárosok, sok más 

településhez hasonlóan, civil és nemzetközi szervezetekkel összefogva dolgoznak az Ukrajnából érkező menekültek 

fogadásán, ellátásán – többnyire kormányzati támogatás és források nélkül. Üdvözlendő az Európai Bizottság gyors 

reagálása, források felszabadítása, a szabályok rugalmasabbá tétele, de általában a kormány jóindulatán múlik, 

hogy juttat-e a forrásokból a munka dandárját végző helyi önkormányzatoknak, szervezeteknek. 

 

2022. március 23-25. –  Eurocities Gazdaságfejlesztési Fórum – online találkozó 

Mannheim adott otthont az online eseménynek, melynek fő témája a gazdasági helyreállítás, a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Tervek megvalósítása és a városok részvétele a megvalósításban volt. Az első napon azt vizsgálták 

meg, hogyan befolyásolja a városi helyreállítást a különböző kormányzati szintek közötti együttműködés, a második 

nap fő témája a megfizethető és energiahatékony lakhatás és a lakhatás szerepe a városok gazdasági 

helyreállításában, a lakhatási projektek finanszírozása volt. A finanszírozás területén az EIB hitelekről, a zöld és 

szociális kötvényekről  tájékozódhattak a résztvevők, konkrét városi projektek bemutatkozásával. A bemutatott 

projektek: 

Mannheim megfizethető és szociális lakhatás: https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190404 

Barcelona szociális és energiahatékony lakhatás: https://www.eib.org/de/projects/all/20200747 

Göteborg zöld kötvények: https://finans.goteborg.se/wpui/wp-content/uploads/2019/09/City-of-Gothenburg-

Green-Bond-Framework-2019-09-12-1.pdf 

 

2022. március 29. Getting Fit for 55 and beyond – mi kell ahhoz, hogy a városok éghajlatsemlegessé váljanak? 

Pascal Canfin EP képviselő volt a házigazdája az eseménynek, amelyen azt mutatták be a városok képviselői, milyen 

lehetőségeket kínál az Európai Zöld Megállapodás megvalósítását szolgáló, az Európai Bizottság által 2021-ben  

elfogadott „Fit for 55” csomag, illetve milyen nehézségekkel kell szembenézniük a 2030-as és 2050--es célkitűzések 

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190404
https://www.eib.org/de/projects/all/20200747
https://finans.goteborg.se/wpui/wp-content/uploads/2019/09/City-of-Gothenburg-Green-Bond-Framework-2019-09-12-1.pdf
https://finans.goteborg.se/wpui/wp-content/uploads/2019/09/City-of-Gothenburg-Green-Bond-Framework-2019-09-12-1.pdf
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megvalósítása során. Budapestet Tüttő Kata főpolgármester-helyettes képviselte és hozzászólásában kiemelte a 

finanszírozást, mint alapvető problémát, ez még támogató nemzeti környezetben is kihívás a városoknak, ahol pedig 

hiányzik a kormányzati szint támogatása, ott nagyon fontosak lennének a városoknak nyújtott közvetlen források. 

Ezzel a panel többi résztvevője is egyetértett. Az esemény összefoglalója itt olvasható: 

https://eurocities.eu/latest/are-we-fit-for-55-yet/  

 

 

2022. április 4. Városi menetrend – migránsok és menekültek partnerség online megbeszélés 

A partnerség még aktív és Budapestet is meghívták a megbeszélésre, melynek fő témája az ukrán menekültek 

befogadása, a rendelkezésre álló uniós források, a városok kihívásai voltak. Az Európai Bizottság DG Home 

főigazgatóságának munkatársai is részt vettek az eseményen. Budapest arra hívta fel a figyelmet, fontos, hogy a 

rendelkezésre álló források eljussanak helyi szintre is, a helyzet kezelésében erőn felül részt vevő településekhez, 

civil szervezetekhez. 

2022.  április 5.  – Europe let’s cooperate – az Interreg Európa Program eseménye 
 
Április 5-én nyílt meg az első pályázati kiírás (https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects ), ennek 
részleteiről, a sikeres pályázathoz szükséges tudnivalókról tájékozódhattak a résztvevők és megoszthatták 
egymással projektötleteiket. Az elhangzott előadások hamarosan elérhetők lesznek a kiírás oldalán is. 

 

EU HÍREK 

Klímaváltozásra való felkészülés EU misszió 

Az EU-missziók bevezetése a 2021-2027 közötti időszakra szóló Horizon Europe kutatási és innovációs program 
újdonsága. A missziók bevezetésével új módon keresnek konkrét megoldásokat a legnagyobb kihívásokra, amelyek 
segítségével 2030-ra látható eredményeket lehet elérni. A missziós célokat a kutatás és az innováció új szerepbe 
helyezésével, az irányítás és az együttműködés új formáinak összekötésével, valamint a polgárok bevonásával 
kívánják elérni. 

A „klímaváltozásra való felkészülés” elnevezésű misszió fő célja, hogy 2030-ig legalább 150 európai régiót és 
közösséget támogasson az éghajlatváltozással szembeni ellenállóképességben. A misszión keresztül az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást kívánják elősegíti az innovatív megoldások kidolgozásával, illetve arra 
ösztönözni a régiókat, városokat és közösségeket, hogy vezessék a társadalmi átalakulást. Mivel az éghajlatváltozás 
sajátos módon érinti a különböző régiókat, gazdasági ágazatokat és a társadalom tagjait, a misszió az EU regionális és 
helyi szereplőinek legszélesebb körével működik majd együtt. A tagállamok, régiók és városok részvétele 
kulcsfontosságú lesz a misszió végrehajtásában, mivel ők a változás kulcsszereplői az új technológiák bevezetésében, 

https://eurocities.eu/latest/are-we-fit-for-55-yet/
https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_hu
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a helyi igényeket kielégítő innovatív megoldások kikísérletezésében, valamint a különböző érdekelt felek zöld átállás 
felé történő irányításában.  

Már elérhető egy kérdőív a régiók és közösségek számára, hogy kifejezzék csatlakozási szándékukat. Az eredmények 
kiértékelése után az alkalmazkodás iránti elkötelezettséget tanúsító régiók és közösségek felkérést kapnak a missziós 
charta aláírására.  

A Tanács elfogadta a 8. környezetvédelmi cselekvési programot 

A 8. környezetvédelmi cselekvési program 2030-ig szolgál majd útmutatóul a környezetvédelmi politika kialakításához 
és végrehajtásához. A 8. környezetvédelmi cselekvési program célja, hogy igazságos és inkluzív módon felgyorsítsa a 
zöld átmenetet, összhangban a 2050-re szóló hosszú távú célkitűzéssel: „Jó életet, a bolygó határain belül”. 

A 8. környezetvédelmi cselekvési program hat tematikus prioritási célja a következő: az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a regeneratív növekedési modell, a nulla 
szennyezési törekvés, a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, valamint a termeléshez és a fogyasztáshoz 
kapcsolódó kulcsfontosságú környezeti és éghajlati hatások csökkentése. 

 

Körkép: Eurocities városok segítik az ukrán menekülteket 

Az orosz agresszió hatására milliók kényszerültek elhagyni Ukrajnát, amely hatására Európa városai példátlan 
összefogásban kívánnak segíteni és kifejezni szolidaritásukat. Varsó polgármestere konkrét, nem csak szimbolikus 
segítségnyújtást ígért. Szállás mellett munkát, gyerekeknek oktatási és óvodai férőhelyeket, illetve a menekülteknek 
covid oltás lehetőségét is. Zágráb válaszolt Varsó felhívására, hogy a „Szabad Városok Paktumának” részeként 
nyújtson segítséget és humanitárius segélyt, amelyet a Vöröskereszten keresztül juttattnak el a menekülteknek. 
Gdansk ingyenes tömegközlekedést kínál minden ukrán menekültnek, és több adománygyűjtő pontot állított fel. A 
rigai városi tanács 500 000 eurót bocsátott rendelkezésre az ukrán menekültek támogatására. Portó a „We are all 
Ukraine” kampány keretében 1104 db szállásajánlatot gyűjtött össze és 90 tonna adományt küld Ukrajnába. Turku 
városa, további finn városokkal együtt 150 000 eurós támogatást nyújt Ukrajnának, amellett, hogy számos menekültet 
is befogad. Széles körű koalíció alakult a Debrecenben élő ukrán menekültek megsegítésére. A város önkormányzata, 
civil szervezetek, egyházak, cégek, vállalkozók, intézmények és lakosok mind összefogtak, hogy sokrétű adományt 
tegyenek. Hasonló Bécsből segélyszállítmányok indultak (orvosi eszközök, FFP2 maszkok és védőfelszerelések a 
kórházi személyzet számára) Lviv és Ivano Frankivsk felé. Illetve Bécs jelezte, készen áll menekültek fogadására. 
Németországban Hannover lett az ukrán menekültek fogadásának és áthelyezésének országos központja. 
Különvonatok érkeznek közvetlenül Lengyelországból vagy más szövetségi államokból, akik innen kerülnek 
elhelyezésre. 

Budapest is segít! https://help.budapest.hu/  Budapestre számíthatnak az ukrán menekültek. Mellettük állunk, és 
minden támogatásunkat és szolgáltatásunkat felajánljuk, ami segíthet ebben a nehéz helyzetben. Folyamatosan 
bővítjük lehetőségeinket, miközben érdemi segítséget és információmegosztást kínálunk.  

Az Európai Tanács az Ukrajna elleni orosz katonai agresszióról 

Az Európai Tanács tanácskozott az Egyesült Államok elnökével az Ukrajna elleni orosz katonai agresszióval 
összefüggésben folytatott transzatlanti együttműködésről. Az Európai Tanács követeli Oroszországtól, hogy 
haladéktalanul vessen véget az Ukrajna területén végrehajtott katonai agressziónak, azonnal és feltétel nélkül vonjon 
vissza minden fegyveres erőt és katonai felszerelést Ukrajna teljes területéről, valamint maradéktalanul tartsa 
tiszteletben Ukrajnának a nemzetközileg elismert határain belüli területi integritását, szuverenitását és 
függetlenségét. 

Oroszország Ukrajna ellen folytatott agresszív háborúja súlyosan sérti a nemzetközi jogot, valamint rengeteg 
emberéletet követel, és annak következtében polgári személyek szenvednek sérüléseket. Oroszország támadásokat 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/29/council-adopts-8th-environmental-action-programme/
https://eurocities.eu/latest/cities-build-bridges-for-ukrainian-refugees/
https://help.budapest.hu/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/25/european-council-conclusions-on-the-russian-military-aggression-against-ukraine-24-march-2022/
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intéz a polgári lakosság ellen, és támadásaival polgári javakat – többek között kórházakat, egészségügyi 
létesítményeket, iskolákat és menedékhelyeket – céloz meg. Ezeknek a háborús bűncselekményeknek azonnal véget 
kell vetni. A felelősöket és azok bűntársait a nemzetközi joggal összhangban felelősségre fogják vonni. Továbbá az 
Európai Tanács felszólítja Oroszországot, hogy sürgősen garantálja a biztonságos átkelést az összes többi háborús 
övezetben az ott rekedt polgári személyek számára az általuk választott úti cél irányába, haladéktalanul bocsásson 
szabadon minden túszul ejtett személyt, biztosítsa a zavartalan humanitárius hozzáférést, és alakítson ki humanitárius 
folyosókat. 

Figyelemmel arra a pusztításra és azokra a hatalmas veszteségekre, amelyeket az orosz katonai agresszió okoz 
Ukrajnában, az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy támogatást nyújtson az ukrán kormánynak azonnali 
szükségletei kielégítéséhez, valamint amint az orosz támadás véget ér, a demokratikus Ukrajna újjáépítéséhez. E célból 
az Európai Tanács megállapodik egy Ukrajnát segítő szolidaritási vagyonkezelői alap kidolgozásáról, és felkéri 
nemzetközi partnereit a részvételre, valamint a vonatkozó előkészületek haladéktalan megkezdésére szólít fel. 
Felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a technikai segítségnyújtást a szükséges reformok Ukrajna általi végrehajtásának 
a támogatása érdekében. 

Régiók Bizottsága: Hogyan fejezhetjük ki szolidaritásunkat Ukrajnával?  

Az Egyesült Nemzetek Szervezete március 23-án közzétett számításai szerint akár tízmillió ukrán kényszerült elhagyni 
otthonát a háború miatt, ebből kb. 3,5 millióan elhagyták az országot is. Egyre növekszik a helyi és regionális 
önkormányzatok által nyújtott szociális szolgáltatások terhelése Ukrajnában, a szomszédos országokban és EU-szerte 
egyaránt.  A Régiók Bizottsága létrehozott egy oldalt, ahol a segíteni kívánók megtalálhatják ukrán városok, 
települések, területek kéréseit: https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/help-for-ukraine.aspx  

További információkért a SupportUkraine@cor.europa.eu címre lehet írni és a felajánlásokat is ide várják.  

Ukrajna: menekültek támogatása és az orosz tüzelőanyag-függés csökkentése 

A Bizottság egy, a technikai támogatási eszközre (TSI) vonatkozó különleges felhívást tett közzé annak érdekében, 
hogy támogassa az Ukrajna elleni orosz inváziót követően az ukrajnai menekülteket befogadó tagállamokat és az 
Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagoktól való függésük fokozatos megszüntetését. „A technikai támogatási 
eszköz olyan rugalmas eszköz, amely alkalmazkodni tud a különböző politikai körülményekhez. Most készen áll arra, 
hogy tiszta energiaforrásokba és energiahatékony technológiákba való beruházással segítse a tagállamokat az ukrajnai 
háború elől menekülő emberek fogadásában és integrálásában, csökkentve a – többek között az Oroszországból 
érkező – fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségüket.” – jelentette ki Elisa Ferreira EU biztos.  

Megnyílt a lehetőség, hogy a tagállamok azonnal technikai támogatás iránti kérelmeket küldjenek a Bizottságnak az 
intézményi és operatív kapacitás kiépítése, az Ukrajnából menekülők társadalmi és gazdasági integrációjának fokozása 
érdekében. A nemzeti hatóságok támogatást kapnak ahhoz, hogy az átmeneti védelmi rendszeren belül átdolgozzák 
és felgyorsítsák az olyan létfontosságú szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy 
és a munkahelyek. A tagállamok e konkrét támogatás iránti kérelmüket 2022. április 8-ig küldhették meg a 
Bizottságnak. 

European Diversity Month 

Az idei év témája a hídépítés. Hidak építése a szervezetek és a befogadási és sokszínűségi politika területei között (faj, 
nem, életkor alapján). A sokszínűség jegyében ösztönzik a partnerségépítést a civil szervezetekkel, kormányzati 
intézményekkel, más cégekkel vagy a civil társadalommal. Amennyiben szeretne csatlakozni és elősegíteni a 
sokszínűséget és a befogadást, szervezzen tevékenységeket vagy eseményeket május hónapban: népszerűsítse 
vállalata sokszínűségi és befogadási politikáit a munkatársai számára workshopokon vagy a közösségi médiában, 
például az #EUDiversityMonth segítségével.  

EU kohéziós politika: Több mint 1,5 millió uniós finanszírozású projekt érhető el az új nyilvános platformon 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/show-solidarity-with-Ukraine.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/help-for-ukraine.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1867
https://www.eudiversity2022.eu/european-diversity-month-2022/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1767
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A Bizottság elindította a „Kohesio” nyilvános online platformot, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), 
a Kohéziós Alapból és az Európai Szociális Alapból (ESZA) 2014 óta finanszírozott 27 tagállam több mint 1,5 millió 
projektjéről összesíti az elérhető információkat. 

Brexit-kiigazítási tartalék: a Bizottság 2 milliárd eurós előfinanszírozást hagyott jóvá 12 tagállam számára 

A Bizottság több mint 2 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá a Brexit-kiigazítási tartalékból 12 tagállam számára. A 
jelenlegi határozat összesen 819,2 millió eurót tesz elérhetővé 2022 márciusának végéig, a többit pedig 2023 
áprilisáig. A támogatás segíti a tagállamokat a Brexit gazdaságukra és régióikra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak 
mérséklésében. A támogatás célja régiók és gazdasági ágazatok, kis- és középvállalkozások segítése, valamint 
munkahelyteremtés és -védelem, rövidített munkaidős programok, az átképzés biztosítása. 

OECD: célzott támogatás szükséges a globális helyreálláshoz, amelyet az orosz-ukrán háború veszélyeztet  

Az ukrajnai háború gazdasági és társadalmi hatásairól és politikai következményeiről készített első értékelésében az 
OECD szerint a 2022. február 24-i orosz invázió humanitárius válságot idézett elő Ukrajnában, azzal, hogy életeket, 
otthonokat és egy ország infrastruktúráját tette tönkre. Miközben ezzel párhuzamosan a háború megzavarta a COVID 
19 világjárvány következményeiből való helyreállást és a globális gazdasági fellendülést. A bizonytalanság közepette 
az OECD becslése szerint a világgazdasági növekedés több mint 1 százalékponttal alacsonyabb lesz idén a konfliktus 
következtében, míg az év elején is magas infláció összességében további 2,5 százalékponttal emelkedhet 
világviszonylatban. Továbbá a nyersanyagárak meredeken emelkednek. Oroszország és Ukrajna együttesen a világ 
búzaexportjának körülbelül egyharmadát biztosítja, és fontos műtrágya- és ipari fém-, például nikkel- és 
palládiumtermelők. A búza, a kukorica és a műtrágya üzemzavarai az éhezést és az élelmiszer-ellátás bizonytalanságát 
növelhetik. A fémárak szárnyalása számos iparágat érinthet, például a repülőgép-, autó- és chipgyártást. 

Európa különösen nagy mértékben függ az orosz gáztól és olajtól. A gáz azonnali ára Európában jelenleg több mint 
tízszer magasabb, mint egy évvel ezelőtt, miközben az olaj ára csaknem megkétszereződött ugyanebben az 
időszakban. A háború következtében kialakult nyersanyag-ellátási szűkítés tovább súlyosbítja a világjárvány okozta 
ellátási lánc zavarokat, amelyek valószínűleg egy ideig a fogyasztókra és a vállalkozásokra is hatással lesznek. 

10. éves a World Happiness Report 

Idén ünnepli 10. évfordulóját a World Happiness Report, amely globális adatok segítségével mutatja be hogyan 
értékelik saját életüket a világ több mint 150 országban élők. A 2022-es World Happiness Report eredményei bíztatóak 
ebben a nehéz időkben. A járvány nemcsak fájdalmat és szenvedést okozott, hanem felélénkült a társadalmi 
támogatás és jóindulat növekedése is. Miközben a betegségek és a háborúk bajaival küzdünk, elengedhetetlen 
emlékeznünk a boldogság utáni egyetemes vágyra és az egyének azon képességére, hogy a nagy szükség idején 
képesek legyenek egymás támogatására. 

Ideiglenes, az orosz agresszió hatásai elleni válságkezelési gazdasági támogatás  

Az EU és nemzetközi partnerei által elfogadott szankciók súlyos csapást mérnek az orosz gazdaságra, viszont ezek a 

szankciók az EU gazdaságára is komoly terhet rónak, és az elkövetkező hónapokban is éreztetni fogják a hatásukat. 

Azért, hogy enyhítsék e háború gazdasági hatásait, valamint támogassák a súlyosan érintett vállalatokat és 

ágazatokat a Bizottság – az egységes piaci egyenlő versenyfeltételek fenntartása mellett – lehetővé teszi a 

tagállamok számára, hogy a mostani példátlan helyzetet az állami támogatási szabályok keretében előirányzott 

rugalmasság kihasználásával kezeljék. Az ideiglenes válságkezelési keret kiegészíti a tagállamok rendelkezésére álló 

meglévő állami támogatási eszköztárat. Az új keret lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 1:, korlátozott 

összegekben támogatást nyújtsanak a jelenlegi válság vagy az ahhoz kapcsolódó szankciók és ellenszankciók által 

érintett vállalkozásoknak, 2: biztosítsák a kellő likviditást a vállalkozások részére, valamint 3: ellentételezést 

nyújtsanak a vállalatoknak azon többletköltségeik tekintetében, amelyek a rendkívül magas gáz- és villamosenergia-

árak miatt merültek fel. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1669
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-calls-for-well-targeted-support-to-the-vulnerable-as-war-undermines-global-recovery.htm
https://worldhappiness.report/ed/2022/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1949
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SURE eszköz: a harmadik jelentés további sikerekről számol be a munkahelyvédelem és a gazdaságélénkítés terén 

A Bizottság közzétette harmadik féléves jelentését a Covid19-világjárvány által érintett munkahelyek és jövedelmek 

védelmét célzó, 100 milliárd eurós SURE eszköz végrehajtásáról és hatásáról. A jelentés megerősíti az előző két 

féléves jelentés megállapítását, miszerint az eszköz 2021-ben sikeresen tompította a világjárvány hatását és 

élénkítette a gazdaságot. A SURE támogatását élvező nemzeti munkaerőpiaci intézkedések 2020-ban csaknem 1,5 

millió embert védtek meg a munkanélküliségtől, ami alapvetően hozzájárult a gazdaság 2021-ben kezdődő 

lendületes helyreállításához. A SURE eszköznek fontos szerepe volt e közös eredmények elérésében: az általa 

finanszírozott tagállami programok segítségével a vállalkozások képesek voltak megőrizni alkalmazottjaikat és 

kapacitásaikat, és az önfoglalkoztatók is képesek voltak tevékenységük folytatására. A SURE 2020-ban mintegy 31 

millió embert és 2,5 millió vállalkozást támogatott, vagyis a 19 kedvezményezett tagállam összes 

foglalkoztatottjának csaknem 30%-át, vállalkozásainak pedig negyedét. A támogatás elsődleges kedvezményezettjei 

a kisvállalkozások voltak. A legtöbb támogatást a nagy- és a kiskereskedelem, a szállásadók, az élelmiszer-ágazat és 

a feldolgozóipar kapta. A SURE a 2021. évi gazdasági helyreállítás alatt is hozzájárult a munkahelyek megőrzéséhez, 

mintegy 3 millió embert és több mint 400 000 vállalkozást támogatva. 

Európa jövője: lezárult az első vita a konferencia javaslatairól 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia végső szakaszába ért, miután a múlt hétvégén minden témában megvitatták az 
előzetes javaslattervezeteket. A plenáris ülés és a kilenc munkacsoport március 25–26-án Strasbourgban, az Európai 
Parlamentben tartott ülésen kezdte meg a konferencia végleges javaslatainak kidolgozását. A következő plenáris 
ülésre április 8–9-én kerül sor Strasbourgban, ahol a munkacsoportok ismertetik javaslataikat. A plenáris ülés 
várhatóan április végén nyújtja be végleges javaslatait a vezető testületnek, hogy a végleges jelentést május 9-én 
Strasbourgban el lehessen juttatni az uniós intézmények elnökeihez. 

 

PÁLYÁZATOK/KONZULTÁCIÓK 

Interreg Európa pályázatkészítési eszközök 

Április 5-én megjelent (május 31. a benyújtási határidő) az Interreg Európa program első pályázati felhívása. A felhívás 
itt érhető el: https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects  

A címre kattintva a pályázat előkészítéséhez találhatók hasznos eszközök. 

Új Európai Bauhaus _ a DG Regio pályázati fehívása kis_és közepes önkormányzatoknak 

Május 23-án 17.00 óráig nyújthatják be pályázatukat a 100 ezer lakosnál kisebb települések már megfelelően 
kidolgozott projektötletüket szakértői támogatásra. Részletek a címre kattintva. 

COSME program Innováció közbeszerzése pályázat 

A pályázat célja innovatív, a piacon még nem elterjedt technológiák beszerzésének támogatása, melyek hozzájárulnak 
a versenyképesebb, digitális, zöldebb és szociális gazdasághoz. Olyan pályázatokat várnak, melyek a közbeszerzést, 
mint eszközt használják az innováció erősítésére a közérdekű területeken. Négymillió euró a keret és kettő-három 
projektet terveznek támogatni. A pályázati határidő május 3.   

Interreg Közép-Európa_2. pályázati kiírás 

A címre kattintva hasznos információkat találhatunk a 2023 elején megjelenő következő kiírásról.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1987
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2143
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/try-out-our-project-assistance-tools
https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=ie
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/public-procurement-innovation-development_en
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Second-call.html
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Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 

Tavasz végén hirdetik meg a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) pályázati felhívását, mivel azt a 
jelenlegi ukrajnai helyzethez kell igazítani. Az új AMIF számos fejlesztést tesz lehetővé a helyi és regionális hatóságok 
és a civil társadalmi szervezetek bevonása terén. A program költségvetése változatlan. 

Horizon Europe-éghajlatsemleges és okos városok 

A Horizon Europe programban két új felhívás járul hozzá az éghajlatsemleges és okos városok misszió végrehajtásához 
azáltal, hogy támogatást nyújt a városoknak az éghajlatsemlegesség eléréséhez. 

• Az első felhívás nyitva 2022. január 11. és 2022. április 26. között, teljes költségvetés 117 millió EUR. 

• A második felhívás nyitva 2022. április 28. és 2022. szeptember 6. között, 42 millió eurós költségvetéssel. 

Elindult az EU Organic Awards 

2022. szeptember 23-án a Régiók Európai Bizottsága díjakat ad át a legjobb biorégiónak, a legjobb biovárosnak és a 
legjobb biokörzetnek az EU Bionapján. Az Európai Biogazdálkodási Díjat a Régiók Európai Bizottsága, az Európai 
Bizottság, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a COPA-COGECA és az IFOAM Organics Europe közösen szervezi. 
A díjátadó célja, hogy az ökológiai értéklánc különböző szereplőinek népszerűsítése és hogy elismerjék a kiváló, 
innovatív, fenntartható és inspiráló projekten dolgoztak. 

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK 

The Art of Just-City-Making - Az igazságos városteremtés művészete 

A francia EU-elnökség együttműködésben EUKN-nel, az ICLEI Europe-pal, az URBACT-tel és az OECD-vel közösen 
szervez három szakpolitikai eseményt. Az alkalmak során a résztvevők átbeszélhetik, hogyan lehet zöld, produktív és 
digitális módon igazságosabb városokat létrehozni.  

1. Igazságos és zöld, 2022. április 20., 11:30-13:00 CET az ICLEI Európával együttműködve 
2. Igazságos és digitális, 2022. április 26., 11:30-13:00 CET, az URBACT-tal együttműködve 
3. Igazságos és produktív, 2022. május 16., 11:30-13:00 CET, az OECD-vel partnerségben 

 

Smart Cities Marketplace Forum 

Április 26-27., Brüsszel. 

 

Interreg Európa- a megújuló energiák finanszírozása a közszektorban 

Az Interreg Policy Learning Platform megújuló energiák finanszírozásáról szóló online sorozatának első részére április 
28-án 14.00-15.30 között kerül sor.  

 

 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/ec-adopts-2021-2022-work-programme-under-amifs-thematic-facility_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Organic-award.aspx
https://artofjustcitymaking.splashthat.com/
https://ec.europa.eu/info/events/smart-cities-marketplace-forum-towards-just-and-clean-urban-transition-2022-apr-26_en
https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/renewable-energy-financing-for-the-public-sector
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The European Capitals of Inclusion and Diversity Awards 

Április 28-án kerül megrendezésre a 2022-es Európai Befogadás Fővárosa és Sokszínűség Díjátadó. Európa-szerte 
több mint 80 város, régió és város versengett a díjakért három kategóriában. 

 

Interreg Európa - megújuló energiák lakossági finanszírozásának motiválása 

Az Interreg Policy Learning Platform megújuló energiák finanszírozásáról szóló online sorozatának második részére 
május 5-én 14.00-15.30 között kerül sor.  

 

EU Zöld Hét - 2022 

Május 30-június 5. között rendezik hibrid formában.  

 

Forum on the Mission Adaptation to Climat Change 

Június 7-én 9.30 és 17.30 között, Hibrid esemény 

 

Urbact City Festival 2022 

Június 14-16-án Pantin (Párizs mellett). 

 

Szociális lakhatás - social housing fesztivál 

Helsinki ad otthont a június 14-17. közötti eseménynek. 

 

Fenntartható Energia Hét - 2022 

Szeptember 26-30. között rendezik meg az eseményt. 

 

Régiók és Városok Európai Hete 

Október 10-13. között kerül sor az eseményre.       

 

 

 

 

 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  Készítette: Budapest Brüsszeli Képviselete 

                                                                                                                                  Le- és feliratkozás: bruoffice@budapest.eu                                                 

                                               

https://www.eudiversity2022.eu/events/the-european-capitals-of-inclusion-and-diversity-awards/
https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/mobilising-citizen-financing-for-renewables
https://ec.europa.eu/environment/events/eu-green-week-2022_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MissionAdaptationRegions2022?_cldee=hifL3HDdB6s1qNcSNCiYnEeh4jLMuOxop30fGgoaq8zEDcuKjM8uCU1J1ejadkw5&recipientid=contact-f2d0624eccfde61180dc005056a00920-1b3745aac96748589d386402596bfa18&esid=403c6f78-00b0-ec11-811e-005056a043ea
https://urbact.eu/urbact-city-festival-2022
https://socialhousingfestival.eu/
https://eusew.eu/
https://europa.eu/regions-and-cities/
mailto:bruoffice@budapest.eu

