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KEDVES OLVASÓ!
Az október Belgiumban és Magyarországon egyaránt a koronavírus járvány második hullámának tragikus fellángolását
hozta. Rohamosan növekszenek az esetszámok, és sajnos
a kórházi ellátást igénylők és a halálos áldozatok is egyre
többen vannak. A szeptember végén megalakult új belga
kormány a drámai növekedés megállítása érdekében új korlátozó intézkedéseket hozott, köztük az otthonról való munka előírását, ahol lehet, a nem alapvető jelentőségű üzletek
bezárását, a kulturális és sportrendezvények lefújását.
Az európai intézményekben mindennek dacára nem lassult
a munka. A 2020 utáni költségvetésről és a helyreállítási
csomagról, valamint az ezekhez kapcsolódó lehetséges jogállamisági eljárásról folyó viták határozták meg az októberi
napirendet. Az utóbbi esetében az intézmények közötti, ún.
trialógus tárgyalásokon megszületett az előzetes megállapodás. Ez nem csupán bizonyítható korrupció nyomán
tesz lehetővé szankciókat (amire jelenleg is van lehetőség), hanem az ellenőrző intézmények függetlenségének
veszélyeztetése által jelentett kockázatok esetében is, továbbá a kifizetések felfüggesztése esetén fenntartja a tagállami kormányok kötelezettségét az elnyert támogatások kifizetésére a végső kedvezményezettek felé. Cserébe
az eredeti javaslathoz képest várhatóan erősödik a Tanács kontrollja a folyamat felett, és csak tanácsi minősített
többséggel lehet majd elindítani az eljárásokat.
A helyreállítási csomag kapcsán az önkormányzatok számára legfontosabb téma most a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF), a 750 milliárd eurós helyreállítási csomag legvaskosabb lába körül folyó vita. Az Európai
Parlament számos bizottságában szavaztak már az előterjesztésről, és ennek során a Budapest Főváros Brüsszeli
Képviselete által több mint 30 európai város támogatásával kidolgozott mintegy két tucatnyi módosító indítvány
kapott támogatást, amelyek erősítik a kifizetések ellenőrzését és az önkormányzatok bevonását a forrásfelhasználásról szóló döntésekbe, és javítja az önkormányzatok hozzáférését a támogatásokhoz. A döntő szavazásra az
előterjesztés főbizottságaiban, a Költségvetési, valamint a Gazdasági és Pénzügy bizottságokban, várhatóan november 9-én kerül sor. Az uniós intézmények támogatásának megnyerése érdekében 9 európai város – Budapest,
Pozsony, Varsó, Prága, Párizs, Barcelona, Milánó, Hannover és Lisszabon – főpolgármesterei levélben fordultak a Tanács, a Bizottság és a Parlament elnökeihez, valamint az RRF előterjesztés jelentéstevőihez, árnyék-jelentéstevőihez
és a két szakbizottság valamennyi tagjához, kérve, hogy álljanak ki a városok részvételének megerősítése, közvetlen
hozzáférésük biztosítása és az RRF legalább 10 százalékának önkormányzatok számára való megcímkézése, illetve
az ezt támogató módosító indítványok mellett.
Képviseletünk a parlamenti lobbizás mellett számos más fórumon is fellépett Budapest hangjaként. A levegőszen�nyezés pénzügyi hatásairól szóló konferenciától az Európai Bizottság Regionális politikáért felelős főigazgatóságával folytatott tárgyalásokig számos alkalommal mutattuk be a főváros szempontjait, prioritásait. Folyamatosan részt
veszünk olyan 2021-től induló EU-s programok, mint például a Horizon Europe kutatás-fejlesztési program kereteinek kialakításában. Részt vettünk Karácsony Gergely főpolgármester és Frans Timmermans, az Európai Bizottság
alelnöke közti online megbeszélés előkészítésében.
Hírlevelünkben mindezen túl sok hasznos információt foglaltunk össze az Európai Unió legfontosabb döntéseiről,
programjairól éppúgy, mint friss pályázati kiírásokról vagy várható, érdekes eseményekről.
A Képviselet nevében jó olvasást, böngészést kívánok Önöknek, és ezúton is kérjük, tartsák be a járványügyi előírásokat, vigyázzanak magukra, egymásra.

JÁVOR BENEDEK

KÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG
A hónap során a Képviselet munkatársai számtalan online eseményen és megbeszélésen vettek részt, többek között a
városok közvetlen támogatásához kapcsolódó lobbi tevékenység, a szervezés alatt álló online események kapcsán.
EUROCITIES BROKERAGE EVENT
2020. OKTÓBER 2.
Az Eurocities szervezésében a Green Deal első pályázatairól tartott online megbeszélést számos európai város. Budapest
képviselői is reszt vettek az eseményen, ahol volt mód arra, hogy előadhassuk a pályázatokkal kapcsolatos terveinket, illetve lehetséges partnerekkel tudtuk felvenni a kapcsolatot.
DG REGIO MAGYAR EGYSÉG – BUDAPEST KÉPVISELET TALÁLKOZÓ
2020. OKTÓBER 5.
Október 5-én a Főváros Brüsszeli Képviseletének munkatársai az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságán
Nicolas Gibert-Morinnel és munkatársaival találkoztak és megvitatták a főváros folyamatban lévő projektjeit és prioritásait
a következő hét éves költségvetést illetően.
HOGYAN TEGYÜK IGAZSÁGOSSÁ AZ EURÓPAI ZÖLD MEGÁLLAPODÁST?
2020. OKTÓBER 13.
A legnagyobb romániai üzleti és uniós konferencia, az Eurosfat konferencia panelbeszélgetésének témája az volt, hogy
hogyan tehetjük a szegényebb tagállamok, az alacsony jövedelmű társadalmi csoportok és a zöld átállás által leginkább
sújtott gazdasági szektorok számára is igazságossá a kontinens klíma és fenntarthatósági terveit. Jávor Benedek képviseletvezető a téma kapcsán egyebek mellett a városok előtt álló feladatokról is beszélt.

RÉGIÓK ÉS VÁROSOK EURÓPAI HETE (EWRC)
2020. OKTÓBER 5-22.
A hónap kiemelt eseménye volt a Régiók és Városok Európai Hete rendezvénysorozat, mind hallgatóként, mind szervezőként is ott voltunk.
Idén rendhagyóan, teljes egészében online zajlott az esemény és a szokásos egy
hét helyett, három hét alatt több száz eseményből válogathattak a résztvevők.
Rengeteg érdekes előadás hangzott el, valamennyi elérhető az EWRC honlapján.

VÁROSOK ÉS RÉGIÓK A ZÖLD ÁTÁLLÁSBAN
2020. OKTÓBER 20.
Budapest a Fővárosok és Főváros Régiók Hálózat több tagjával szervezett közös
workshopot az EWRC keretében. A rendezvényen Riga, Stockholm, Budapest,
London, Prága és Brüsszel Főváros Régió mutatta be az uniós éghajlati célkitűzésekhez kapcsolódó terveit és projektjeit. Budapestet Ámon Ada, a főpolgármester klímaügyi főtanácsadója képviselte.

ÉVENTE 600.000 FORINTJÁBA KERÜL MINDEN BUDAPESTINEK A LÉGSZENNYEZÉS
2020. OKTÓBER 21.
Az Európai Népegészségügyi Szövetség (European Public Health Alliance – EPHA) jelentése a levegőszennyezés okozta egészségügyi költségeket becsülte meg. A tanulmány szerint Magyarország igen rosszul áll: több mint félmillió forint
költséget okoz a vizsgált magyar városok minden egyes lakójának a szennyezett levegő. A jelentést bemutató konferencia
kerekasztalbeszélgetésén Jávor Benedek képviseletvezető számolt be a budapesti tapasztalatokról.

EUROPEAN METROPOLITAN AUTHORITIES POLITIKAI VITA
2020. OKTÓBER 28.
Az európai nagyvárosok és metropoliszok szervezete megvitatta a tapasztalatokat arra vonatkozóan, hogy milyen az
együttműködés nemzeti kormányok és a helyi önkormányzatok, régiók között a koronavírus járvány okozta gazdasági, szociális károk enyhítésére szolgáló Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre vonatkozó (Recovery and Resilience Facility,
RRF) tervek kidolgozása terén. Sok jó példa hangzott el arra, hogy milyen módon dolgozik együtt egy ország vezetése a
helyi vezetéssel annak érdekében, hogy Európa visszatérhessen a járvány előtti élethez, sajnos Budapest ilyen eredményekről, tapasztalatokról nem tudott beszámolni, a kormányzat a Fővárost egyáltalán nem vonja be a tervek előkészítésébe.
A résztvevők sajtónyilatkozatot fogadtak el, amelyben felhívják a figyelmet a helyi szinttel történő együttműködés kiemelkedő fontosságára.
ENERGIAÁTMENET MAGYARORSZÁGON
2020. OKTÓBER 29.
Az Európai Megújuló Energia Fórum (European Forum for Renewable Energy Sources – EUFORES) Budapesten, az Országház épületében tartott konferenciáján a megújuló energiaforrások magyarországi lehetőségeit vitatták meg a résztvevők.
Ámon Ada, a főpolgármester klímaügyi főtanácsadója és Jávor Benedek képviseletvezető a szektor hazai nehézségeiről és
a városok lehetőségeiről beszéltek a megújuló energiaforrások alkalmazása terén.

LOBBY TEVÉKENYSÉG:
Karácsony Gergely 8 további európai városvezetővel közös levélben kéri az európai intézmények vezetőit, hogy az új Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (Recovery and Resilience Facility, RRF) kialakítási során írják elő, hogy az önkormányzatokat is vonják be a válságkezelési tervek elkészítésébe a forrásokról való döntésbe, az EU maga pedig biztosítson
közvetlenül forrásokat a városoknak.
Az Európai Parlament bizottságai közül a Regionális politikáért felelős (REGI), a Foglalkoztatásügyi (EMPL) és Költségvetési
ellenőrzési (CONT) bizottságok szavaztak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről, és a bizottságokban számos, a
brüsszeli képviselet által előkészített módosító indítványt elfogadtak a városok erőteljesebb bevonására a döntéshozatalba,
és jobb hozzáférésük biztosítására az uniós forrásokhoz.

SAJTÓ
MAGYAR NARANCS INTERJÚ
INFOSTART BESZÉLGETÉS

COVID-19 HÍREK
SURE - MAGYARORSZÁG
Az októberi bizottsági javaslat és tanácsi végrehajtási határozat
értelmében az EU a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz
(SURE) keretében Magyarország rendelkezésére bocsát 504
millió euró összegű hitelt a koronavírus járványhoz kapcsolódó
egyes tavaszi intézkedések finanszírozására. A részletek a címre
kattintva érhetők el.

UTAZÁST ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA AZ EU-BAN
Október 13-án az EU tagállamai tanácsi ajánlást fogadtak el a Covid19-világjárványra válaszul adott, a szabad mozgás korlátozásával járó intézkedések összehangolt megközelítéséről. Az egységes követelmények alapján a tagállamok eldöntik,
hogy bevezetnek-e bizonyos korlátozásokat – például karantént vagy tesztet – a más területekről érkező utazókkal szemben. A tagállamok megállapodtak abban, hogy a zöld régiókból érkező utazókkal szemben nem alkalmaznak korlátozásokat, így karantént vagy tesztelést sem. Részletek a címre kattintva.
AZ EU KOHÉZIÓS POLITIKÁJÁNAK VÁLASZA A KORONAVÍRUS OKOZTA VÁLSÁGRA
A CRII és a CRII+, a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés és a koronavírusra való reagálást célzó,
kiterjesztett beruházási kezdeményezés végrehajtásának első, ideiglenes eredményeiről szóló információkat tett közzé az
Európai Bizottság október 14-én és egyúttal elindította a https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r oldalt a
Kohéziós Alap nyíltadat-platformján annak bemutatására, miképpen támogatja az Unió kohéziós politikája a tagállamokat
a koronavírus-válság leküzdésében. A naponta frissülő platform bemutatja a programmódosításokra vonatkozó összes
információt, azt, hogy hova kerülnek a források, és azokat hogyan fektetik be.

ÚJ BIZOTTSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Október 28-án új intézkedéseket vezetett be az Európai Bizottság a vírus terjedésének és a válaszintézkedések hatékonyságának a jobb megértése, a célzott tesztelések fokozása, a kontaktkövetés javítása, az oltási kampányok jobb előkészítése, valamint az alapvető készletekhez, például az oltáshoz szükséges eszközökhöz való hozzáférés fenntartása az áruk
egységes piacon való mozgásának biztosítása és a biztonságos utazás megkönnyítése céljából.
RÉGIÓK BIZOTTSÁGA – SZAKBIZOTTSÁGI COVID-19 BULLETINEK
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-07.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/COTER-Covid-19-Bulletin-04.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-08.pdf

EU HÍREK
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 2021. ÉVI MUNKAPROGRAMJA
Az Európai Bizottság október 19-én elfogadta 2021. évi munkaprogramját, melyben mind a hat prioritás tekintetében áttérnek a stratégiáról a megvalósításra. A hat fő célhoz 44 új szakpolitikai célkitűzés társul. A munkaprogram az egészségesebb, méltányosabb és virágzóbb Európa megteremtését célozza és szorosan kapcsolódik az európai helyreállítási tervhez,
a NextGenerationEU helyreállítási eszközhöz és a 2021-27-es uniós költségvetéshez.
A CICERO Group összefoglalója a hat prioritáshoz tartozó kulcselemekről:
CiceroGroupCommWP2021
2021 Comission work programme - key figures

HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI ESZKÖZ (RRF) – BERUHÁZÁSI ÉS REFORMAJÁNLÁSOK
Az Európai Bizottság a tagállami tervek elkészítéséhez részletes iránymutatást dolgozott ki a tagállamok részére. Az alábbi
területekre lebontva ad példákat a tagállami beruházásokra, reformokra. Célszerű az önkormányzatoknak is áttekinteni,
mely projektjeik illenének a javaslatokhoz és aztán felvenni a kapcsolatot az illetékes nemzeti hatósággal és megpróbálni
elérni, hogy a nemzeti tervben legyenek megfelelő kategóriák.
•
•
•
•
•
•
•

Digitális összekapcsolódás
Közigazgatás
Épületkorszerűsítés
Tiszta városi közlekedés

AZ EU ÉVES REGIONÁLIS ÉS HELYI BAROMÉTERE
A Régiók Bizottsága elkészítette az első, egész EU-ra kiterjedő helyi és regionális barométert. A barométer 2020. október
12-én közzétett, első kiadásának középpontjában a Covid19-világjárvány hatásai állnak. Csökkenő bevételek és növekvő
kiadások az önkormányzatoknál, a fiatalok helyzetét tovább rontja a digitális szakadék, jelentős régiós különbségek vannak
a kórházi ellátás területén – hogy csak néhányat említsünk a felmérés megállapításai közül.

ÚJ ÉRTÉKELÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETI ÁLLAPOTÁRÓL
Október 19-én az Európai Bizottság közzétette az EU természeti állapotáról szóló legújabb értékelését. Az uniós természetvédelmi jogszabályok
által védett legveszélyeztetettebb európai fajok és élőhelyek helyzetét
átfogóan bemutató értékelés megállapítja, hogy a védett élőhelyek és
fajok pusztulása folytatódik, ennek okai pedig elsősorban az intenzív
mezőgazdaságban, az urbanizációban, a nem fenntartható erdészeti tevékenységekben és az édesvízi élőhelyek változásaiban keresendők. Az
értékelés az Európai Környezetvédelmi Ügynökség részletesebb szakmai jelentésén alapul.

EU ÉPÜLETKORSZERŰSÍTÉSI PROGRAM
Az Európai Bizottság október 14-én közzétette az épületkorszerűsítési programra vonatkozó stratégiáját. A Bizottság célja,
hogy a következő tíz évben legalább megduplázza a korszerűsítési arányt, és biztosítsa, hogy a felújítások nagyobb energia- és erőforrás-hatékonyságot eredményezzenek.

VÁROSI MOBILITÁSI NAPOK - KONFERENCIA
Szeptember végén, október elején került sor az eseményre, az előadások
már elérhetők.

FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK – KÉZIKÖNYV
A kézikönyv a kohéziós politika keretében a fenntartható városfejlesztési stratégiák készítéséhez és végrehajtásához nyújt a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan is releváns
módszertani segítséget.

REGIOSTARS DÍJ 2020
206 pályázat közül választották ki az idei év leginnovatívabbnak ítélt kohéziós politikai projektjeit. Az online díjátadót a Régiók és Városok Európai Hete videófelvételeit tartalmazó oldalon közzéteszik: https://euregionsweek2020-video.eu/replay

ÚJ TERV AZ EU-BAN ÉLŐ ROMÁK TÁMOGATÁSÁRA
Az Európai Bizottság új tízéves tervet fogadott el, a következő hét kulcsfontosságú területtel a középpontban: egyenlőség, befogadás, részvétel, oktatás, foglalkoztatás, egészség és lakhatás. A Bizottság minden egyes terület
tekintetében új célkitűzéseket, valamint a célok elérésének módjára vonatkozó ajánlásokat terjesztett elő a tagállamok számára.

HOGYAN ALKALMAZKODNAK A VÁROSOK AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség új összefoglaló tanulmánya azt vizsgálja, milyen éghajlati kihívások jelentkeznek
a városokban, erre milyen megoldásokkal reagálnak, mennyire elterjedt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás figyelembevétele a jövőbeni terveknél és hogyan lehetne a bevált gyakorlatokat minél szélesebb körben elterjeszteni.

KULTÚRA/KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG – VÁROSI MENETREND PARTNERSÉG
Elkészült a Kultúra/kulturális örökség partnerség cselekvési terve. A terv a https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
oldalon belépés után érhető el. Kérésre a Képviselet e-mailben megküldi az érdeklődőknek.

AZ EU KÖVETKEZŐ TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERETE ÉS A NEXT GENERATION EU
A Robert Schuman Foundation elemzése a címre kattintva érhető el. Úgy látják, még nem teljesen veszett el a remény, hogy
2021. január 1-től rendelkezésre állhat a szükséges keret, de figyelmeztetnek az elkapkodott tervezés – különös tekintettel
a Helyreállítási Alapra – veszélyeire is.
EURÓPA JÖVŐJE – A „EUROPEAN POLICY CENTRE” TANULMÁNYA
Az EPC, a Konrad-Adenauer-Stiftung és az ifok 2020 július-augusztusban
felmérést végzett (29 európai országból 224 résztvevővel) a német uniós
elnökséghez kapcsolódó várokozásokról, a járvány utáni EU-ról. A résztvevők úgy vélik nem lesz nagy előrelépés a migráció vagy a jogállamiság
területén, az Európai Zöld Megállapodást kiemelt prioritásnak tekintik,
míg a digitalizációt kevésbé. Az integráció szintjéről nincs konkrét elképzelésük, de úgy látják a differenciált integráció viheti előre az Uniót.

PÁLYÁZATOK, KONZULTÁCIÓK
MENEKÜLTÜGYI, MIGRÁCIÓS ÉS INTEGRÁCIÓS ALAP
A megjelent pályázati kiírás több alfejezete is releváns városok számára, de főleg a következők:
•
•
•
•

AMIF-2020-AG-CALL-01 - Helyi integrációs stratégiák kidolgozása és megvalósítása partnerségben
AMIF-2020-AG-CALL-02 – Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az akadályok
csökkentése harmadik országok állampolgárai részére
Az uniós társfinanszírozás 90%, egy projekt maximum 750 ezer - 1,5 millió euró támogatást kaphat.
Minimum öt különböző tagállam öt szervezete nyújthat be pályázatot.
Pályázati határidő: 2021. február 16.

KONZULTÁCIÓ – UNIÓS KÖRNYEZETVÉDELMI JOG/AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG JOBB ÉRVÉNYESÍTÉSE
Az Európai Bizottság rendeletre irányuló javaslata szerint a hatóságok intézkedéseit (vagy intézkedéseinek hiányát) kifogásoló személyek vagy szervezetek könnyebben folyamodhatnak közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatért uniós szinten, illetve nemzeti szinten bármelyik EU-tagállamban. A javaslatot 2020. december 10-ig lehet véleményezni.

KONZULTÁCIÓ – AZ EU GYERMEKJOGI STRATÉGIÁJA (2021-2024)
2020. december 8-áig lehet véleményezni a gyermekek jogainak jobb védelmét célzó uniós fellépés keretét.

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK
ESPON HÉT- IGAZSÁGOS ÁTMENET ÉS HELYREÁLLÍTÁS EURÓPA VÁROSAIBAN ÉS RÉGIÓIBAN
2020. NOVEMBER 18-19.

EU VÁROSI MENETREND – KULTÚRA ÉS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EURÓPÁBAN – DIGITÁLIS FÓRUM
2020. NOVEMBER 24-25.

EUROPCOM: EU KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA, EURÓPA JÖVŐJE, ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
2020. DECEMBER 7-8.

