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Május 27-én hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság a 2021-2027 közötti
uniós

költségvetésnek

a

koronavírus

járvány

nyomán

felülvizsgált

változatát, a járvány utáni gazdasági helyreállást szolgáló „Új Generációs
EU” tervvel együtt. A Helyreállítási Terv az elmúlt évtized legnagyobb
szabású

európai

programja

nem

csak

a

megmozgatott

pénzösszeg

(összesen mintegy 750 milliárd euró, 260 billió forint!) tekintetében, de
számos tabudöntő eszköze, például a finanszírozására kidolgozott közös
európai kötelezettségvállalás révén is. A meghirdetett program tartja a
von der Leyen Bizottság tavaly meghirdetett Európai Zöld Megegyezése
(European

Green

Deal)

által

megszabott

irányt,

amennyiben

a

dekarbonizáción, az energiaátmeneten, a körforgásos gazdaságon és más
zöld megoldásokon, a gazdaság általános zöldítésén keresztül kívánja
talpra állítani Európa gazdaságait. A fő irányokat az új költségvetés és a
Helyreállítási Terv tartalmazza, a részletek ugyanakkor jórészt homályban
vannak. Kiemelkedően fontos ebben a helyzetben, hogy a városok
határozottan képviseljék érdekeiket, és mindent megtegyenek annak
érdekében, hogy a csillagászati összegre rúgó pénzügyi program megfelelő
támogatást

nyújtson

a

településeknek

a

közös

európai

klímacélok

teljesítéséhez, és a koronavírus következményeinek kezeléséhez.

Ennek érdekében az új EU-s költségvetés publikálását megelőző napokban küldtük el a döntéshozóknak
azt a részletes, jogszabályi módosító indítvány szintű javaslatcsomagot, amelyet az elmúlt hónapokban a
V4 fővárosokkal és más szakértőkkel közösen állítottunk össze (az anyag itt elérhető:
https://budapest.hu/sites/english/Lapok/2020/direct-european-funding-for-cities.aspx).
Ebben
javaslatokat teszünk a városok által közvetlenül elérhető források (pl. European Urban Initiative)
keretének növelésére, specializált EU-s finanszírozási programok (pl. Connecting Europe Facility)
elérhetővé tételére a nagyvárosok számára, az önkormányzatok erőteljesebb bevonására EU-s források
felhasználásának tervezésébe és a források elosztásába (pl. a Sustainable Urban Development
programban), és még sok egyébre. Emellett határozottan kiállunk az Európai Zöld Megegyezés, illetve a
koronavírus Helyreállítási Terv megfelelő elérhetővé tétele mellett a városok számára. Június 10-én
online szemináriumot tartunk a tervezetről az érintett intézmények képviselőinek bevonásával
(regisztráció itt: http://extranet.greens-efa.eu/public/register/8779)
Az új költségvetés a legfontosabb téma május 27-e óta Brüsszelben, ám más területeken is sok fontos
kezdeményezés, esemény és program zajlott májusban. Új platformot indított a Bizottság a járvány által
megtépázott kulturális és kreatív szektor megsegítésére; vita folyt a magyar felhatalmazási törvényről az
Európai Parlamentben; és új iránymutatások születtek a turizmus koronavírus utáni újraindítása céljából.
Május 9-én az intézmények – ha csak online formában is – megtartották az EU jelentős ünnepi
eseményét, a szokásos Európa Napot; illetve a Bizottság publikálta gazdasági előrejelzését és az Európai
Szemeszter országértékeléseit. Az utóbbi dokumentumok a hivatalos kormányzati terveknél sokkal
nehezebb időszakot jeleznek előre Magyarország számára, 7 százalékot elérő gazdasági visszaeséssel, és
egyben élesen kritizálták a magyar kormány gyenge, rosszul célzott és alacsony összegű válságenyhítő
intézkedéseit.
E havi hírlevelünk mindezeken túl szokás szerint pályázati lehetőségeket és megpályázható díjakat is
tartalmaz, csakúgy, mint közelgő eseményekről szóló információkat. Jó böngészést kívánunk, és
szeretettel várunk mindenkit június 10-i online rendezvényünkre a városok uniós finanszírozásáról!

Covid-19 hírek
Az Európai Parlament állásfoglalása az új többéves pénzügyi keretről, a saját
forrásokról és a helyreállítási tervről
Az Európai Parlament 2020. május 15-én elfogadott állásfoglalásával felhívja az Európai Bizottságot, hogy a Parlament
2020. április 17-i állásfoglalásával összhangban terjesszen elő nagyszabású gazdaságélénkítési csomagot azzal, hogy a
gazdaságélénkítési és átalakítási alapot közvetlenül a az Európai Bizottság kezelje.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20200513STO79012/covid-19-the-eu-plan-for-theeconomic-recovery

Európai Parlament – vita a felhatalmazási törvényről
Május 14-én az Európai Parlament plenáris ülésén a magyar járvány miatt bevezetett intézkedésekről, és azok
demokráciára, jogállamiságra és alapjogokra gyakorolt hatásáról szóló vitára került sor. Az alábbi linken
olvasható az Európai Parlament összefoglalója a vitáról (videóval!).
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78917/hungary-s-emergencymeasures-meps-ask-eu-to-impose-sanctions-and-stop-payments

Kulturális és kreatív szektor – új bizottsági platform a kulturális életet
érintő információkról
„Creatives unite” címmel új platformot indított az Európai Bizottság a kulturális és kreatív szektor szereplői számára. A
cél, hogy a szektor szereplőinek koronavírus válsághoz kapcsolódó kezdeményezései, jó gyakorlatai egy oldalon
megtalálhatók legyenek és a szektort érintő információk lehetőség szerint egy helyen elérhetőek legyenek.
https://creativesunite.eu/

Régiók Bizottsága COTER szakbizottság 2. Covid-19 bulletin
Május 15-én jelent meg a Régiók Bizottsága „területi kohéziós politika és uniós költségvetés szakbizottság második
kiadványa rengeteg hasznos információval:
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/COTER-Covid-19-Bulletin-02.pdf
A többi szakbizottság rendszeres Covid-19 -et érintő kiadványa szintén elérhető a Régiók Bizottsága honlapján.

Turizmus – iránymutatás turistáknak és cégeknek
Az Európai Bizottság két rövid kiadványban foglalja össze a tudnivalókat az utazóknak és a turizmusban
érdekelt cégeknek:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_850
Külön kiadvány is elérhető a turisztikai iparág számára rendelkezésre álló uniós forrásokról:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_851

Európai Parlament – az uniós járványellenes intézkedések kronológiája
Az Európai Parlament oldalán szakterületenként (egészségügy, kutatás, gazdaság, foglalkoztatás, szociális
ügyek stb.) és időrendi sorrendben követhetők a koronavírus járványhoz kapcsolódó uniós intézkedések:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200424STO77802/coronavirus-a-timelineof-eu-action
Az Európai Bizottság hivatalos oldala a koronavírus-járvány elleni válaszintézkedésekről
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hu

EU hírek
2021-27 EU költségvetés
Május 27-én megjelent az Európai Bizottság új javaslata a következő többéves pénzügyi keretre és ennek
keretében egy sürgősségi helyreállítási eszközre. A költségvetés a Covid-19 járvány okozta gazdasági és
társadalmi károk enyhítését, zöld, digitális és reziliens Európa elérését tűzi ki és ezen célkitűzések köré
csoportosítja a forrásokat.
Bővebb információ:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en

Európa Nap – május 9.
Az elmúlt években az Európa Naphoz kapcsolódó uniós intézményi nyitott nap fontos esemény volt mind
az intézmények, mind a régiós és városi képviseletek életében. Ez utóbbiak a Régiók Bizottsága
épületében több ezer látogatónak népszerűsíthették régiójukat, városukat. Idén sajnos csak virtuálisan
lehetett a rangos eseményt megszervezni. A Régiók Bizottsága online fórumot szervezett a régiók és
városok szerepéről a járvány utáni gazdasági helyreállításban. Az alábbi linken elérhető az esemény,
amely utólag is megtekinthető:
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/virtual-open-day-regions-and-cities-against-covid-19.aspx?
_cldee=YnJ1b2ZmaWNlQGJ1ZGFwZXN0LmV1&recipientid=contact-0cef11d79ee7e51180d8005056a0542b6d0e1d444f2945dc979828fdb3bc2a47&esid=a1b52da9-e195-ea11-8118-005056a043ea

EU városfejlesztési menetrend – innovatív és felelős közbeszerzés partnerség hírlevele
Megjelent a partnerség 4. hírlevele, valamint hét területet feldolgozó, 11 nyelven (köztük magyarul) is elérhető
infógrafikája, mellyel például a közbeszerzési stratégia fejlesztéshez, az innováció jogi értelmezéséhez, helyi
kompetenciaközpont létrehozásához nyújtanak segítséget.
https://spark.adobe.com/page/JDaq6fsWYLYYi/
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/infographic_hu.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/infographic_en.pdf

Támogatás a klímasemleges gazdaságra való áttéréshez
Az Európai Bizottság jóváhagyta az érintett 18 tagállam, köztük Magyarország, által benyújtott kérelmet,
amelyekben a tagállamok támogatást kértek méltányos területi átállási terveik elkészítéséhez. A tervet minden
érintett tagállam köteles elkészíteni ahhoz, hogy hozzáférjen a méltányos átállási mechanizmusból származó
támogatásokhoz. A méltányos átállási mechanizmus az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó beruházási terv
része, és legalább 100 milliárd euró összeget mozgósít azon régiók célzott támogatására, amelyeket a leginkább
érint a klímasemleges gazdaságra való átállás, és amelyek a legkisebb kapacitással rendelkeznek e kihívás
kezelésére.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_812

2020 tavaszi gazdasági előrejelzés
„A koronavírus-járvány alapjaiban rázta meg a globális és az uniós gazdaságot, és igen súlyos társadalmigazdasági következményekkel jár. Mind uniós, mind nemzeti szinten gyors és átfogó szakpolitikai
válaszintézkedések valósultak meg, ám az uniós gazdaság idén még így is példátlan mértékű recesszióra
számíthat.” – állapítja meg az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzése. A részletek elérhetők:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_799
A Magyarországra vonatkozó előrejelzés:
https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2020/spring/ecfin_forecast_spring_2020_hu_en.pdf

Európai szemeszter tavaszi csomag
Május 20-án jelent meg az európai szemeszter, a költségvetési és gazdaságpolitikák uniós koordinálására
szolgáló ciklus tavaszi csomagja. Az országspecifikus ajánlások két célkitűzés köré épülnek: rövid távon a
koronavírus-járvány súlyos negatív társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítése; rövid és középtávon
pedig olyan fenntartható és inkluzív növekedés megvalósítása, amely elősegíti a zöld átállást és a digitális
átalakulást.
A csomagról minden információ és az országspecifikus ajánlások, valamint az országjelentések is elérhetők itt:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_901
A Magyarországra vonatkozó ajánlások itt találhatók:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendationhungary_hu.pdf

Urbact Program – útmutató stratégia, projekt megvalósításához
Az Urbact, vagyis az európai területi együttműködési program az elmúlt két évben négy megvalósítási hálózatban
36 várost támogatott. A megvalósításhoz kapcsolódó tapasztalatokat egy új konkrét példákat és jó gyakorlatokat
bemutató útmutatóban gyűjtötte össze.
https://urbact.eu/learning-implementation

Kulturális események környezeti hatása
A ROCK (Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities) projekt útmutatót
készített a városi szabadtéri események környezeti hatásának felméréséhez és csökkentéséhez, valamint egy
háromrészes videósorozatban bemutatják, hogyan kezdeményezhetik és támogathatják a városok a területükön
kulturális eseményeket szervezőket abban, hogy a környezetre gyakorolt negatív hatásokat csökkentsék.
https://www.rockproject.eu/news-details/256
https://www.rockproject.eu/documents-list

Európai állampolgári kezdeményezések
Ha egymillió uniós polgár összefog, az Európai Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére szólíthatja fel az
EU szakpolitikai területeinek valamelyikén. A Bizottság két új állampolgári kezdeményezést regisztrált május 15én:
1./ feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése az egész EU területén
2./ a megosztás szabadsága – olyan fájlok digitális hálózaton át történő személyes és nem nyereségorientált célú
megosztásának legalizálása, melyek szerzői jogvédelem alatt álló munkát és egyéb anyagokat tartalmaznak.
A regisztráció napjától fél év áll rendelkezésre a szükséges aláírások összegyűjtésére.
https://europa.eu/citizens-initiative/home_en

EU biodiverzitási stratégia 2030
A biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2030-ig teljesítendő új stratégia a természet védelmére és az
ökoszisztémák pusztulásának visszafordítására irányuló átfogó, rendszerszintű, ambiciózus és hosszú távú
terv. A terv kulcsfontosságú pillére az európai zöld megállapodásnak. Az alábbi linkeken érhető el
tájékoztatás a stratégiáról:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/QANDA_20_886
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_906

Iránymutatás a nemek közötti egyenlőség uniós alapokban történő érvényesítésére
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete útmutatót készített a nemek közötti esélyegyenlőség
szempontjait szem előtt tartó költségvetési tervezésre. Az útmutató elérhető angol nyelven már elérhető az
alábbi linken, hamarosan megjelenik az Unió mind a 22 nyelvén.
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting

Képviseleti tevékenység

A V4 fővárosok lobbija a városok közvetlen támogatásáért
Az új EU-s költségvetés publikálását megelőző napokban küldtük el a döntéshozóknak azt a részletes,
jogszabályi módosító indítvány szintű javaslatcsomagot, amelyet az elmúlt hónapokban a V4 fővárosokkal
és más szakértőkkel közösen állítottunk össze, és amelyhez azóta további közel 20 város csatlakozott,
köztük Párizs, Bécs, Athén, Barcelona, Tallinn, Milánó, Kassa, Hága vagy Riga (az anyag itt elérhető:
https://budapest.hu/sites/english/Lapok/2020/direct-european-funding-for-cities.aspx). Ebben
javaslatokat teszünk a városok által közvetlenül elérhető források (pl. European Urban Initiative)
keretének növelésére, specializált EU-s finanszírozási programok (pl. Connecting Europe Facility)
elérhetővé tételére a nagyvárosok számára, az önkormányzatok erőteljesebb bevonására EU-s források
felhasználásának tervezésébe és a források elosztásába (pl. a Sustainable Urban Development
programban), és még sok egyébre. Emellett határozottan kiállunk az Európai Zöld Megegyezés, illetve a
koronavírus Helyreállítási Terv megfelelő elérhetővé tétele mellett a városok számára. Június 10-én online
szemináriumot tartunk a tervezetről az érintett intézmények képviselőinek bevonásával (regisztráció itt:
http://extranet.greens-efa.eu/public/register/8779)

Eurocities - online városi párbeszéd a Covid-19 válság társadalmi-gazdasági
hatásának enyhítéséről
A városok képviselői megvitatták, hogyan érinti a járvány okozta válság a városokat, a költségvetési,
gazdasági, szociális/társadalmi következményeket, hogyan próbálják enyhíteni a károkat. Az OECD
képviselői bemutatták a járvány területi hatásairól készített összefoglalójukat, valamint a városok
válságintézkedéseiről készített elemzésüket. Hat kategória köré csoportosítva foglalja össze az OECD a
városok által hozott intézkedéseket, ezek: kommunikáció és figyelemfelkeltés; munkahelyek és
közlekedés; távolságtartás; sérülékeny csoportok; helyi szolgáltatások és a vállalkozások támogatása.
Az OECD összefoglalója és elemzése elérhető az alábbi linkeken:
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128287-5agkkojaaa&title=The-territorial-impact-ofcovid-19-managing-the-crisis-across-levels-of-government
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126769-yen45847kf&title=Coronavirus-COVID-19-CitiesPolicy-Responses

Európa Nap – városi polgármesterek üzenete
Az Európa Nap alkalmából 14 európai város vezetője, köztük Budapest főpolgármestere fejezte ki
elkötelezettségét a közös értékek, a szolidaritás mellett, a videó elérhető:
http://wsdomino.eurocities.eu/eurocities/news/A-special-Europe-Day-European-cities-sing-togetherin-solidarity-WSPO-BPETRW

Eurocities együttműködési platform – május 13.
Ahogy 2020. márciusa óta valamennyi Eurocities esemény úgy az idei Eurocities kapcsolattartóknak
szervezett együttműködési platform is az online térbe költözött, ugyanakkor Grenoble vállalta, hogy
2021-ben megtartja az eseményt. A másfél órás idei online találkozón az Eurocities főtitkára beszámolt a
szakpolitikai munkáról, a projekt részleg igazgatója a folyamatban lévő projektekről. A kommunikációs
igazgató az Eurocities Covid-19 platformot mutatta be.

Régiók és Városok Európai Hete
A Fővárosok és Főváros Régiók Hálózat tagjai (Prága, Berlin, Pozsony Régió, Brüsszel Főváros Régió, NagyLondon, Helsinki-Uusimaa Régió, Madrid Tartomány, Riga, Stockholm Régió, Tallinn, Bécs és Zágráb) által
benyújtott javaslatot elfogadták, így workshoppal leszünk jelen az eseményen. A partnerség a „zöld
átmenet” téma keretében azt fogja bemutatni, mit tesznek ezek a fővárosok és főváros régiók, hogy
egészséges, éghajlat-barát környezet teremtsenek lakóiknak, hogyan finanszírozzák erre irányuló
beruházásaikat. Budapest nem csak a szervezésben vesz részt, hanem külön előadással is megjelenik a
workshopon. Azt még nem tudjuk, hogy virtuálisan vagy személyes részvétellel zajlik majd az esemény.
https://europa.eu/regions-and-cities/

Pályázatok, konzultációk
H2020 – biztonságos, tiszta és hatékony energia
A következő referencia számú kiírások jelentek meg, amelyek a városok számára is pályázható kihívásokat
tartalmaznak: LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020; LC-SC3-EC-5-2020; LC-SC3-SCC-2-2020; LC-SC3-B4E-11-2020
Pályázati határidő: 2020. szeptember 10. (illetve szeptember 1. az LC-SC3-SCC-2-2020 esetében)
Részletek az alábbi linken:

https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/2020-call-proposals
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820energy_en.pdf
Az EASME pályázati támogató oldala videó előadásokkal és egyéb információkkal szolgál a pályázni tervezők
számára:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/horizon-2020-energy-efficiency/support-applications

Európa Innovációs Fővárosa
Az EU és a H2020 programországok százezernél több lakossal rendelkező városai pályázhatnak a díjra. Az
értékelésnél azt vizsgálják, a városok miként használják ki az innovációban és az új technológiákban rejlő
lehetőségeket a társadalmi kihívások kezelésére, valamint arra, hogy a helyi közösségeket széles körben
bevonják a döntéshozatalba és jobbá tegyék a polgárok életét. A díjat elnyerő város egymillió euró
támogatást kap tervei megvalósítására. A további öt legjobb pályázatot benyújtó város 100-100 ezer eurót
kap.
Pályázati határidő: 2020. június 23.
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en

Sport - szabadidős sportprogramok és innováció az infrastruktúra területén
Az EAC/S09/2020 számú pályázati kiírás olyan projekteket támogat, melyek a tömegsporthoz kapcsolódóan új
lehetőségeket, programokat hoznak létre és népszerűsítenek, az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését
célozzák. Részletek a lenti linkeken.

Pályázati határidő: 2020. július 1. 12.00
https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/grassroots-sport-infrastructure-innovation_en
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-s09-2020-summary-hu.pdf

Együtt Európa Ifjúsága – European Youth Together
A program olyan projekteket támogat, melyeknek célja regionális partnerségek létrehozása és működtetése,
csereprogramok, képzések, fiatalok közös projektjeinek megvalósítása. Minimum öt EU tagállam ill.
programország öt ifjúsági szervezete nyújthat be közösen pályázatot.
Pályázati határidő: 2020. július 28.
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2020_en

EUCF (European City Facilty) pályázat
Az EUCF program lehetőséget biztosít az európai önkormányzatok számára, hogy 60.000 euró támogatásban
részesülhessenek energiahatékonyságra vonatkozó beruházási terveik elkészítésében, megvalósíthatósági
tanulmányok elkészítésében amelyek elősegíthetik számukra projektjeik későbbi megvalósítását és
finanszírozását.
Pályázati határidő: 2020. október 2.
A pályázat részleteiről az alábbi linken lehet tájékozódni:
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/open-and-previous-calls.html

Európai Vállalkozói Régió díj
Kiemelkedő és innovatív vállalkozáspolitikai stratégiával rendelkező uniós régió/városok pályázhatnak a díjra. Az idei
különleges helyzet miatt a díjat 2021-22-re ítélik majd oda és nem három, hanem hat olyan régió/város kapja meg,
ahol a vállalkozók és a KKV-k Covid-19 válságból való kilábalását támogató stratégiákat terveznek és valósítanak meg.
Meghosszabbított határidő: 2020. október 28.
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?
_cldee=ZWNvbm9teS5pbnRlcm5AZXVyb2NpdGllcy5ldQ%3d%3d&recipientid=contact71b9c3ac4a59e61180db005056a00920-8414e544672d49a8b3b1c48939380074&esid=f8eaedbb-fb94-ea11-8118005056a043ea

Konzultáció a KKV-k és vállalkozások szerepéről a gazdaság újraindítása érdekében
Az Eurocities június 23-án online városi párbeszédet szervez a vállalkozások, KKV-k szerepéről a
Covid-19 válság utáni gazdasági helyreállításban. Információk és regisztráció:
http://www.eurocities.eu/eurocities/calendar/events_list/City-dialogue-The-role-ofentrepreneurship-and-SMEs-in-the-economic-recovery-WSPO-BPTNYK

Konzultáció - EU éghajlati paktum
Az Európai Unió által a harmadik negyedévben kiadni tervezett európai éghajlati paktumhoz várja az
Európai Bizottság a javaslatokat, véleményeket június 17-ig.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-EuropeanClimate-Pactpk_campaign
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a49f350e-5dcc-11ea-b73501aa75ed71a1/language-hu

Konzultáció – EU fenntartható finanszírozási stratégia
A megújított fenntartható finanszírozási stratégia célja, hogy növelje a magán beruházásokat az Európai
Zöld Megállapodásban felvázolt cselekvésekben és hogy az éghajlati és környezeti kockázatok kezelését
integrálja a finanszírozási rendszerbe. A konzultáció keretében július 15-ig lehet kitölteni a kérdőívet.
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en

Várható események
Személyes jelenlétet igénylő eseményt továbbra sem szerveznek az uniós intézmények. A június
elejére tervezett EU Zöld Hét új időpontja 2020. október 20-22.

Lakossági finanszírozás: a saját fenntartható jövőbe való beruházás - 2020.
június 9. 10.00-11.30
A Covenant of Mayors által szervezett online esemény a fenntartható helyi energia- és éghajlati
intézkedések lakóközösségek általi finanszírozásának innovatív módjait vizsgálja.
https://www.eumayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/2331-webinar-citizenfinance-people-investing-in-their-cities-sustainable-future.html

Európa, működjünk együtt! Europe let’s cooperate! - 2020. június 9. 10.00-11.30
Hogyan küzdenek a régiók a járvánnyal, hogyan készülnek a jövőre? Tapasztalatok, jó gyakorlatok a
régiók gazdaságának fellendítésére, az ellenállóképesség növelésére, innovatív megoldásokra az
egészségügyben, a kultúra támogatására, az emberek összekapcsolására a
bezárkózás/távolságtartás idején.
https://www.interregeurope.eu/europecooperates/

Fenntartható Energia Hét (EUSEW) – 2020. június 22-26.
A szervezők a témát a Covid-19 válsághoz igazították, amelynek címe: + A járvány után: tiszta
energia a zöld helyreállításért és növekedésért”. Az érdekeltek/érdeklődők Európa-szerte otthonról
követhetik a három napon át zajló konferenciát és a hét egyéb eseményeit. Regisztrálni hamarosan
az alábbi linken lehet.
https://eusew.eu/
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