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KEDVES OLVASÓ!
Hírlevelünk összeállításának idején Glasgowban a világ vezetői a
klímaváltozás elleni eredményes fellépéshez szükséges
eszközökről tárgyalnak, arról, hogy hogyan lehet a gyakorlatba
átültetni a 2015-ös Párizsi Megállapodás célkitűzéseit. A
klímacselekvés megkülönböztetett szereplői a városok,
globálisan a kibocsátások mintegy 50, Európában több mint 70
százaléka a városokban történik. A COP26-on ezért a városok
nagyon határozottan emelik fel szavukat, hogy partnerként
vonják be őket a klímaválság megoldásába. Ezt az üzenetet
közvetítette Karácsony Gergely főpolgármester is, aki több
rendezvénynek is vendége volt a klímatárgyalások során, így a
Eurocities illetve az Atlantic Council által szervezett
kerekasztalbeszélgetéseknek, ahol ismertette nem csupán Budapest, de a V4 fővárosok, valamint a közelmúltban
globális hálózattá bővült Szabad Városok Szövetsége álláspontját is. A brüsszeli képviselet nem csak Glasgowba
kísérte el a főpolgármestert, hanem az elmúlt hónapban számos egyéb fórumon is részletesen kifejtette Budapest
véleményét a klímaváltozással kapcsolatos városi feladatokról és más kérdésekről.
A hatékony klímacselekvéshez természetesen megfelelő pénzügyi források is szükségesek, ezeket azonban az Európai
Unió óriási összegben biztosítja a jelenlegi, 2021-2027 közötti költségvetési időszakban Magyarország számára. A
probléma az, hogy kormányzat ezeket a forrásokat túl alacsony arányban tervezi klímacselekvésre költeni, amit
annak kommunikál, az a valóságban sokszor épp ellenkező hatást vált ki, jelentősek az uniós források korrupciós
kockázatai, elosztásuk pedig politikailag elfogult módon történik. Budapest például egy fillérre sem számíthat a
Helyreállítási Eszközből, annak ellenére, hogy a főváros azok között a területek között van, amelyek a legjobban
megsínylették gazdaságilag is a koronavírus válságot. Más forrásokról még folynak a tárgyalások, a következő évekre
szóló operatív programokról, köztük a klímaszempontból kulcsfontosságú környezeti illetve közlekedési operatív
programokról az elmúlt időszakban többször is egyeztettünk az Európai Bizottsággal.
Hírlevelünkben – szokás szerint – részletesen beszámolunk ezen túl a legfontosabb uniós eseményekről, folyamatban
lévő jogalkotási folyamatokról, illetve a közelmúltban meghirdetett uniós pályázati lehetőségekről is. Hatékony
klímavédelmet és jó olvasást kívánok magam és munkatársaim nevében is!

JÁVOR BENEDEK
képviseletvezető
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KÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG
2021. október 11-14. - Régiók és Városok Európai Hete
Több mint 17 ezren követték az”Együtt a helyreállításért” címet viselő hét
eseményeit. A felvett workshopok, konferenciák itt tekinthetők meg.

2021. október 13. - Fresh Post-COVID Ideas4Green Castle Renaissance in
Budapest, online kerekasztal,
Az EU Regions’ Week keretében vett részt Jávor Benedek az I. kerületi önkormányzat által kezdeményezett „Fresh
Post-COVID Ideas4Green Castle Renaissance in Budapest” című kerekasztalbeszélgetésben, ahol többek közt a
városok klímacselekvésének lehetőségeiről, az EU jogszabályi és pénzügyi kereteiről beszélt. A teljes beszélgetés
meghallgatható itt: OR-Fresh Post-COVID Ideas4Green Castle Renaissance in Budapest-13PL21729 on Vimeo

2021. október 20. - Budapest döntős lett Aachenben
A CIVITAS nemzetközi szervezet szakmai versenyén Budapest pályázata döntős helyezést ért el a város zöldítése, a
fenntartható mobilitással kapcsolatos beruházásai és a váróslakók bevonására tett intézkedéseivel. A fenntartható

közlekedés terén nyújtott kiemelkedő teljesítményt elismerő CIVITAS-díjak célja felhívni a figyelmet azokra az európai
városokra, ahol a legambiciózusabb, leginnovatívabb és legsikeresebb fenntartható városi mobilitási megoldásokat
vezetik be.
A díjat a CIVITAS Forum konferencia keretein belül, október 20-án Aachenben adták át a díjazottaknak. A nemzetközi
szervezet által kiosztott díjak nemcsak a városok fenntarthatóságért végzett munkáját támogatja, de a díjazott
nyertesek példaként is szolgálnak Európa más városai számára, inspirálva őket saját kezdeményezéseikben a tisztább
és jobb városi közlekedés érdekében.
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A 2021-es díjakra három kategóriában – Átalakulás (Transformation), Hagyomány (Legacy) és Klímasemlegesség
(Climate Neutral) – hirdettek két-két döntőst, illetve egy győztest. Budapest pályázata döntős helyezést ért el az
’Átalakulás’ kategóriában a győztes Aachen mellett, amit a város zöldítése, a fenntartható mobilitással kapcsolatos
beruházásai és a váróslakók bevonására tett intézkedéseivel érdemelt ki.
Budapest pályázata kiemelte a Blaha Lujza tér és a pesti rakpart zöldítését, a MOL Bubi sikerét, a közösségi gyűlést a
klímaváltozásról, valamint a részvételi költségvetést. Bár a BKK nem tudott részt venni az eseményen, a köszönet és
elismerés az ő munkájuknak is szól. A díjátadón vetített rövid videó Budapestről itt megtekinthető.

2021. október 20-22. - Európai Városi Biztonsági Fórum (EFUS) konferenciája, Nizza, Franciaország

Jávor Benedek képviseletvezető tartott előadást és vett részt kerekasztalbeszélgetésben a városi biztonság és a
klímaváltozás között fennálló kapcsolatokat elemezve. Kifejtette, hogy az éghajlatváltozás mára a városok egyik
legjelentősebb biztonsági kockázatává vált, amely mind fizikai hatásai (árvizek, viharkárok, hőhullámok, aszályok)
révén, mind pedig közvetett, társadalmi következményein keresztül („klímagettók” kialakulása, stb.) súlyosan
befolyásolják a személy és vagyonbiztonságot a városokban világszerte.

2021. október 28. - A Living-in.eu nyilatkozat 100. aláírója: Budapest
Kerpel-Fronius Gábor, Budapest főpolgármester-helyettese a Living-in.eu plenáris ülésen bejelentette, hogy a város
aláírta a Join, Boost, Sustain nyilatkozatot, és ezzel a város a Living-in.eu mozgalom 100. aláírója lett.
A városokat, régiókat és tagállamokat tömörítő kezdeményezésnek, így már 100 tagja
van, akik azt vállalták, hogy összefognak és együttműködnek az európai digitális
átalakulás felgyorsítása érdekében.
A Living-in.EU mozgalmat az Európai Unió Tanácsának finn elnöksége alatt, 2019
decemberében indították útjára a finnországi Ouluban az alapító városok, Oulu és
Porto, az Eurocities, az OASC, az EnoLL, valamint az Európai Bizottság és a Régiók
Európai Bizottsága támogatásával.
Tagjai egyesítik erőiket, hogy fellendítsék a fenntartható digitális átalakulást az EU
városaiban és közösségeiben. Többek között az intelligens városi mobilitás, az
energiahatékonyság, a fenntartható lakhatás, a digitális közszolgáltatások és az
állampolgári bevonásával történő kormányzás megközelítésein dolgoznak, nyíl,t digitális megoldások széles körű
bevezetése és elterjesztése érdekében. Vállalatok, kutatóintézetek, civil társadalmi szervezetek és nem uniós városok
is csatlakozhatnak a Living-in.eu nyilatkozathoz támogatóként.

2021. október 29. - „Germany and Hungary in the Focus”, Green European Foundation kerekasztal
A Green European Foundation éves közgyűlésének keretében szervezett kerekasztal a német szövetségi választások
és a magyar előválasztás tapasztalatait vitatta meg zöld szempontból a GEF alapítványi tagjainak részvételével. Jávor
Benedek az előválasztás mellett Budapest helyzetéről, terveiről, lehetőségeiről, illetve a zöld szempontok
önkormányzati szinten történő érvényesítésének lehetőségeiről is beszélt.
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2021. november 4-5. - Eurocities éves konferencia és közgyűlés, Lipcse
Az Eurocities éves közgyűlésén és konferenciáján a Brüsszeli Képviselet
munkatársa képviselte Budapestet. A konferencia fókuszában a városok
társadalom formáló/átalakító ereje állt, három altéma köré csoportosítva
mutatták be a városok vezetői, hogyan építenek erős, összetartó városokat, ezek:





fenntartható gazdasági fejlődés
éghajlatváltozás elleni küzdelem
társadalmilag igazságos városok.

Két uniós biztos is bekapcsolódott online, Frans Timmermans és Dubravka Šuica. A
városvezetők kiemelték, a városok nélkül nem érhetők el az uniós éghajlati célok,
a demokrácia erősítésében is fontos szerepük van, viszont ahhoz, hogy eleget is
tudjanak tenni ezeknek, az uniós (közvetlen) támogatás elengedhetetlen.

2021. november 8. – Találkozó Dr. Volker Löwe-vel, Berlin tartomány brüsszeli képviseletének vezetőjével,
Brüsszel
Jávor Benedek munkaebéd keretében találkozott a berlini képviselet vezetőjével és munkatársaival. A megbeszélésen
többek között szóba kerültek az EU 7 éves költségvetési keretének városokat érintő elemei, a közös lobbizás
lehetőségei az önkormányzatok erőteljesebb bevonása érdekében EU-s szinten, a szeptemberi német szövetségi és
berlini helyi választásokat követő kormányalakítási tárgyalások állása, Budapest és a magyar kormány viszonya,
valamint lehetséges együttműködések kulturális területen, illetve a jogállamiság helyzetét illetően.

2021. november 9.- Sustainable Energy Investment Forums webinar az uniós támogatású befektetési
platformokról
A webinárium keretében az Unió által támogatott, az energiahatékonysági ágazatban működő különféle befektetési
platformokat ismertettek a meghívottak, amelyek jó példaként szolgálhatnak más tagállamoknak is, és így
terjedhetnek el európaszerte. A beszélgetés során kiderült, hogy az olasz zöldkötvény-alap innovatív mini kötvények
formájában nyújt hitelfinanszírozást kisebb, megújuló energia és energiahatékonysági projektekhez Olaszországban,
míg a Bolgár Városi Beruházási és Tanácsadói Platform egy társbefektetési lehetőséget alakított ki, amelyen keresztül
hosszú lejáratú kedvezményes hiteleket biztosítanak önkormányzati, infrastrukturális és energiahatékonyságot célzó
projektekhez. Az esemény az alábbi linken teljes terjedelmében visszanézhető.

2021. november 9-11. - ENSZ Klímacsúcs, , Glasgow, Egyesült Királyság
A Főváros Brüsszeli Képviseletének vezetője is tagja volt a Fővárosnak az ENSZ klímatárgyalásaira Skóciába érkező
delegációjának. Karácsony Gergely az első budapesti főpolgármester, aki valaha is részt vett az ENSZ klímaegyezménye
részes feleinek konferenciáján, világos jelét adva annak, hogy a klímakrízis elleni fellépés a Főváros elsődleges
prioritásai közé tartozik. Két hivatalos programján túl a főpolgármester sikeres megbeszélést folytatott Lyon
Nagyvárosi Régió elnökével, a zöldpárti Bruno Bernard-ral, akivel a városi klímacselekvéssel kapcsolatos
tapasztalatokról és az együttműködés lehetőségeiről cseréltek eszmét.
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Eurocities kerekasztal
Karácsony Gergely főpolgármester november 10-én a klímacsúcs Eurocities által szervezett rendezvényén vett részt
Tomislav Tomašević zágrábi főpolgármesterrel, Oslo főpolgármester-helyettesével és Bruno Bernard-ral együtt. A
beszélgetés során felhívta a figyelmet a városok kiemelkedő szerepére a klímakrízis megoldásában és a V4 fővárosok
megkülönböztetett szerepére, amelyek, szemben nemzeti kormányaikkal, elkötelezettek az ambiciózus, közös európai
klímacselekvés iránt. Ismertette a négy főpolgármester levelét is Alok Sharmának a COP26 elnökének, Antonio
Guterres ENSZ főtitkárnak valamint az uniós vezetőknek, melyben hatékony, ambiciózus klímacélokat, és eredményes,
a városokra szabott jogszabályi és pénzügyi megoldásokat szorgalmaznak. Továbbá levelükben a négy főpolgármester
hangsúlyozta, hogy a városok és fővárosok nélkül nem érhetőek el a klíma célkitűzések, különösen nem a Közép- Keleteurópai térségben, ahol a nemzeti kormányok sokszor kevésbé elkötelezettek, mint a fővárosok. Karácsony Gergely
elmondta azt is, hogy az uniós forrásoknak a jelenleginél sokkal hatékonyabban kellene segíteniük a városok
klímacselekvését.
Erről, valamint Budapest lakossági energiaszegénységet csökkentő, energiahatékonyságot növelő terveiről is beszélt
Budapest főpolgármestere az Eurocities által szervezett eseményen. A levél alapján készült cikk itt elérhető. Továbbá
a teljes esemény megtekinthető ezen a linken.

Kerekasztal a Szabad Városok Szövetsége és az Atlantic Council szervezésében
A rendezvényen Zdenek Hřib prágai és Karácsony Gergely budapesti főpolgármesterek beszéltek arról, hogy a
demokratikus elvek, az emberi jogok, a jogállamiság eszméje és a szabad társadalom megvalósítása szorosan
kapcsolódik a klímaváltozás elleni küzdelemhez. A klímaintézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk ezeket az elveket
ugyanakkor mára maga a klímaváltozás az egyik jelentős kockázati tényező mindezeknek az értékeknek a megőrzése
során. A biztonságos földi éghajlathoz való jog maga is fontos emberi joggá kell, hogy váljon.
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EU HÍREK
EU éghajlat-politika
A frissen megjelent jelentések szerint a 2020-as kibocsátás 31%-kal csökkent 1990-hez képest, és az ETS-bevételek
76%-át a zöld átállásra fordították. Az energiaunió helyzetéről szóló éves jelentéssel együtt a Bizottság további három
jelentést fogadott el az EU éghajlat-politikájának 2020. évi fejleményeiről: az EU éghajlat-politikai előrehaladásáról
szóló jelentést, a szén-dioxid-piaci jelentést és az üzemanyag-minőségi jelentést (elérhetőek a cikkben). Az EU éghajlatpolitikai előrehaladási jelentése szerint az EU-27 üvegházhatásúgáz-kibocsátása 2020-ban csaknem 10%-kal esett
vissza 2019-hez képest, ami nagymértékben a COVID-19 világjárvány következménye. Valamit 31%-ra csökkent a
kibocsátás az 1990-ben mért szinthez képest, amely az EU hosszú távú éghajlat-politikai céljainak referenciaértéke. Ez
azt jelenti, hogy az EU jelentősen túlteljesítette az UNFCCC Kiotói egyezményben kitűzött célját.
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet segíti a kulturális és kreatív ágazatainak járvány utáni helyreállítását
és fenntartható növekedését
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) új innovációs partnerséget indít, hogy támogassa Európa kulturális
és kreatív ágazatai és iparágai versenyképességét és növekedését. Az új partnerség elősegíti ezen ágazatok
fellendülésének felgyorsítását, és további gazdasági lehetőségeket nyit az építészet, a kulturális örökség, a design, a
divat, a film, a zene, a kiadói, az előadóművészet és a videojátékok területén. A Horizont Európa keretében mintegy
300 millió euró uniós finanszírozás áll rendelkezésre két új tudás- és innovációs közösség létrehozására, amelyek akár
15 évig isműködhetnek. Budapest partnerként csatlakozott a Creative Futures konzorciumhoz és bízunk benne, hogy
pályázatunk nyerni fog.
Nagyobb szerep vár a városokra az EU terrorizmusellenes programjában
A Régiók Európai Bizottsága üdvözölte az Európai Unió azon erőfeszítéseit, hogy az elmúlt öt évben egyre nagyobb
mértékben bevonta a városokat a terrorizmus elleni küzdelembe. Továbbá ajánlásokat fogalmazott meg, az
együttműködés elmélyítése, a bűnüldözési erőfeszítések uniós szintű támogatása és a terrorizmus áldozatainak
nyújtott támogatás kiterjesztésének érdekében
2022 a fiatalok európai éve!
A rendezvénysorozat keretében támogatni kivánják azt a generációt, amely a legtöbb áldozatot hozta a világjárvány
során, hogy új reményt, erőt és bizalmat adjanak nekik a jövőhöz, illetve, hogy megmutassák a zöld és a digitális átállás
miként kínál megújult lehetőségeket számukra. A programsorozat a NextGenerationEU-val közösen kíván minőségi
munkahelyeket, oktatási és képzési lehetőségeket biztosítani a felnövekvő generációknak.
Városok a részvételen alapuló, zöldebb és befogadóbb uniós demokrácia támogasáért
A Régiók Európai Bizottsága, az Eurocities és az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa (CEMR) által közösen
megszervezett a „ A demokráciát erősítő városok az Európai Unióban: Városi perspektívák az Európa Jövője
Konferenciájához” című rendezvényen egyeztették elvárásaikat, megosztották tapasztalataikat és megvitatták az
innovatív részvételi gyakorlatokat, többek között olyanokat, mint a zöldítő projektek, a polgároknak nyújtott digitális
szolgáltatások vagy a közösségek integrációja.
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Kohéziós politika: EP-képviselők és helyi vezetők a helyreállítási tervek jobb felhasználását szorgalmazzák
EP képviselők és RéB tagok arra kérik az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa a partnerségi elv és a többszintű
kormányzás tiszteletben tartását, valamint tegyen ajánlásokat a tagállamoknak és az illetékes irányító hatóságoknak
a partnerségi folyamatok javítására. Továbbá felszólították a tagállamokat, hogy garantálják az RRF szélesebb körű
területi végrehajtását; az Európai Bizottságot pedig annak biztosítására, hogy a nemzeti helyreállítási tervek az EUMSZ
175. és 174. cikkének tiszteletben tartásával készüljenek, és prioritásként kezeljék a kevésbé fejlett régiókat, valamint
a COVID-19 válság társadalmi-gazdasági következményei által leginkább sújtott régiókat.
Megkezdte tevékenységét az Európai Munkaügyi Hatóság Pozsonyban
A november 9-ei nyitó konferenciával megkezdte tevékenységét az EMH. Nyitóbeszédében Cosmin Boiangiu a Hatóság
ügyvezető igazgatója elmondta: „ Miközben egyes ágazatok bővülnek majd, mások eltűnnek, vagy új készségeket
igényelnek majd az automatizáció és az MI alkalmazása miatt, így a készségek és a munkaadói igények közötti eltérés
munkaerőpiaci egyensúlyhiány vezethet”. Hangsúlyozta, hogy a digitalizáció kettős lehetőséget kínál: egyrészt oldja a
munkavállalók és a munkaadók helyhezkötöttségét, másrészt lehetőség az intézmények számára a munkaerőmobilitás digitális nyomon követése, adminisztrációja, valamint a fontosabb üzenetek eljuttatását az új online
platformok biztosíthatják.
Éves költségvetési konferencia, 2021 – Az EU költségvetése és a NextGenerationEU: tűzijáték vagy ősrobbanás?
A konferencián elhangzott felszólalások és panelbeszélgetések során a résztvevők megvitatták, mennyire alkalmas az
Unió költségvetése az EU előtt álló kihívások kezelésére, hogyan valósíthatjuk meg a zöld és a digitális átállást, hogyan
kerülhetnek a szakpolitikai törekvések az uniós költségvetés középpontjába, illetve, hogy a NextGenerationEU hogyan
hat majd a tőkepiacokra. Az esemény felvételről itt visszanézhető.
A Bizottság nyilvántartásba veszi az új környezetvédelmi polgári kezdeményezést
A regisztrációt követően a szervezők megkezdhetik az aláírásgyűjtést. Ha egy európai polgári kezdeményezéshez 1
éven belül 1 millió támogatási nyilatkozat érkezik legalább hét különböző tagállamtól, a Bizottságnak köteles a
kezdeményezés továbbviteléről dönteni.
Nemek közötti egyenlőségi index 2021: Törékeny nyereség, nagy veszteségek
Az EU 100-ból 68 pontot ért el a Nemek Közötti Egyenlőség Indexén, amelyet a Nemek Közötti Egyenlőség Európai
Intézete (EIGE) tett közzé. A mindössze 0,6 pontos növekedés igen csekély mértékű a tavalyi értékhez képest. A COVID19 világjárvány következtében nagy veszteségekkel érdemes számolni, mivel a gazdasági visszaesés tovább tart a nők
esetében, míg a férfiak várható élettartama csökkent.
A Bizottság befogadóbbá teszi az Erasmus+ programot és az Európai Szolidaritási Testületet
A Bizottság elfogadta az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programjainak bővítéséről, azok inklúzívabbá és
sokszínűbbé tételéről szóló tervet. Az intézkedések összhangban vannak von der Leyen elnök azon
kötelezettségvállalásával, miszerint lényegesen megerősítik mindkét programot, nemcsak azáltal, hogy sokkal többen
tanulhatnak vagy önkénteskedhetnek más országokban, hanem különösen nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy egyre
több, kevesebb lehetőséggel rendelkező embert szólítsanak meg.
10 éves az EU Duna Régió Stratégia megvalósítása
A jeles évforduló alkalmából kommunikációs kampány indul, annak érdekében hogy összefoglalják miként segítette
az EUSDR a Duna-régió átalakulását. Ezzel párhuzamosan a Duna Stratégiai Pont közösségi média kampányt is folytat,
amelyben az EUSDR hatásáról mesélnek és bemutatják a megvalósítás mérföldköveit.
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PÁLYÁZATOK/KONZULTÁCIÓK
Vegyen részt a felelősségteljesebb rövid távú bérleti szolgáltatások nyilvános konzultációján
Az Európai Bizottság új kezdeményezése a felelősségteljesebb rövid távú
bérbeadást kívánja elősegíteni. A tervezet össze kívánja hangolni a különböző
érdekcsoportok megközelítéseit és érvényesíteni a városok, a magán és
professzionális rövid távú bérleti szolgáltatók és platformok érdekeit. Ön is
megoszthatja véleményét a nyilvános konzultáción december 13-ig.
Mondja el véleményét a Tanács ajánlásáról a klímasemlegesség és az igazságos
átmenet szociális és munkaügyi szempontjairól
A Bizottság 2021. július 14-én közzétette az úgynevezett „Irány az 55%!” intézkedéscsomagot, amelynek célja az EU
2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzésének megvalósítása a klímasemlegesség elérése érdekében. Ez a
kezdeményezés iránymutatást kíván nyújtani az uniós tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy miként lehet a
legjobban kezelni az éghajlatvédelmi átállás szociális és munkaügyi vonatkozásait.
Fontos Önnek a levegőminőség? Írja meg észrevételeit az uniós szabályokkal kapcsolatban
A tiszta levegő alapvető fontosságú az egészségünk és a környezetünk szempontjából. Ezért az EU közös szabályokat
hozott a levegőszennyezés megfékezésére. Az európai zöld megállapodás alapján a Bizottság felülvizsgálja ezeket a
szabályokat, hogy azok nagyobb mértékben igazodjanak az Egészségügyi Világszervezet ajánlásaihoz. A felülvizsgálat
további célja, hogy javítsa a tiszta levegőre vonatkozó általános uniós szabályozást. A konzultáció december 16-án
zárul.
Uniós fellépés az újságírók és emberijog-védők elleni visszaélésszerű pereskedéssel szemben
Ezzel a kezdeményezéssel az EU védeni kívánja azokat az újságírókat és emberijog-védőket, akikkel szemben
stratégiai pert indítottak a közéletben való részvételük megakadályozására. E stratégiai perek célja, hogy
megakadályozzák az újságírókat és emberijog-védőket abban, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot és
beszámoljanak közérdekű ügyekről.
Konzultáció nyílt az állatok jóllétéről
A kezdeményezés célja, hogy naprakésszé tegye az uniós állatjóléti szabályokat annak érdekében, hogy azok
nagyobb mértékben figyelembe vegyék a legfrissebb tudományos elemzéseket, hatályuk szélesebb körre terjedjen
ki, egyszerűbb legyen érvényt szerezni nekik, és mindezen intézkedéseknek köszönhetően általánosságban
növekedjen az állatjólét szintje az EU-ban.
2022 Az ifjúság európai éve - konzultáció
2022 az ifjúság európai éve lesz, az erről szóló bizottsági javaslat októberben jelent meg. Az Európai Bizottság
javaslatát december 15-ig lehet véleményezni, részletek a címre kattintva.
INTERREG CENTRAL EUROPE
2021. november 15-én hirdették meg az első transznacionális projektpályázati felhívást, 2022. február 23-ai
benyújtási határidővel. Valamennyi programprioritás és célkitűzés szerepel a kiírásban. Stratégiák, cselekvési tervek
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elkészítése és megvalósítása, képzés, kísérleti akciók szerepelnek a támogatható tevékenységek között.
A https://community.interreg-central.eu/?_se=YnBvZmZpY2VAc2t5bmV0LmJl oldalon regisztrálva már a projekt
ötleteket és partnerkereséseket is meg lehet tekinteni. Továbbá a pályázati kiírás és a szükséges dokumentáció itt
tölthető le.
Partnerség elve 2021-27 szakértői csoport_jelentkezési lehetőség
Az Európai Bizottság Regionális és Városi Ügyek Főigazgatósága szakértői csoportot hozott létre, ahol a Strukturális
Alapokhoz kapcsolódóan a partnerség elvének gyakorlati alkalmazásáról cserélnek tapasztalatot a résztvevők. A
csoportba jelentkezhetnek a CPR (1060/2021. EU rendelet) 8. cikkében felsorolt érintettek, köztük helyi
önkormányzatok, civil szervezetek, gazdasági és szociális szervezetek, egyetemek, kutatóintézetek. A határidő
december 31., részletek a címre kattintva

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK
Information session on the Mission Adaptation to Climate Change – 2021. november 23.
Az eseményen való részvétel regisztráció köteles.
'Europe, let's cooperate! interregional cooperation forum' 2021. november 24-25.
Az eseményen való részvétel regisztráció köteles.
Fit for recovery and transition: Supporting Quality of Public Administration in the European Union Member States
– 2021. november 25.
Az online konferenciára november 25-én kerül sor, amelynek központi témái, hogy miként támogassák az
adminisztratív fejlesztéseket, a kölcsönös tanulást, és hogyan osszák meg az összefüggő tapasztalatokat az EU-ban.
7th Forum "Cities and Regions for International Partnerships" – 2021. november 29-30.
2021. november 29-én és 30-án a Régiók Európai Bizottsága és az Európai Bizottság (DG INTPA) megszervezi a
„Városok és régiók a nemzetközi partnerségekért” fórumot, amelyen az Európai Unió és partnerországai helyi és
regionális önkormányzatai vesznek részt. A fórum online formában kerül megrendezésre. A kétévente
megrendezésre kerülő fórum idén a „zöld és fenntartható helyreállítás” és a „részvételen alapuló állampolgárság és
jó kormányzás” két kulcsfontosságú globális kihívásra összpontosít.
ESPON WEEK - Registrations are open
Megnyilt a regisztráció a 2021. november 29 és december 2 között megrendezésre kerülő ESPON hétre, amelyet az
EU Tanács a szlovén elnökséggel együttműködésben szervez az ESPON 2020 Együttműködési Program keretében. Az
új COVID-korlátozások miatt minden rendezvény kizárólag online lesz.
Digital, Industry & Space Info Day from 29 November to 1 December 2021
A Horizont Európa II. pillérének 4. klasztere a digitális, az ipar és az űrkutatás területével foglalkozik. Az eseményen
megvitatása kerülnek a célkitűzések, többek között a klímasemleges, körkörös és digitalizált gyártás nehézségei; a
digitális és ipari technológiák emberközpontú és etikus fejlesztése, illetve a digitális és feltörekvő technológiák a
versenyképesség és a fentarthatóság tükrében témái.
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Thierry Breton és a a Living-in.eu nyilatkozat és az Intelligent Cities Challenge (ICC) városainak megbeszélése - :
2021. december 2.
Thierry Breton biztos december 2-án délután találkozik a Living-in.eu nyilatkozat és az Intelligent Cities Challenge
(ICC) -ben együttműködő városok képviselőivel és regionális vezetőkkel, hogy párbeszédet folytasson az intelligens,
zöld és reziliens városokról és közösségekről. A megbeszélésen Tüttő Kata főpolgármester-helyettes képviseli
Budapestet, mivel a város mindkét programban részt vesz. Az esemény online közvetítése elérhető az alábbi linken.
A Europe that Empowers, Protects and Delivers: Strengthening European Multi-Level Democracy: 2021. december
3. - 09:30 - 13:00.
„Az „Európa jövőjéről” szóló konferencia lehetőség teremt arra, hogy Európát közelebb hozzuk polgáraihoz, és
megerősítsük az európai demokráciát, nevezetesen a „Demokrácia Európai Házát”, amelynek alapja a helyi és
regionális önkormányzatok, falai a tagállamok, és az Európai Unió annak védőernyője” – áll az ismertetőben. A
demokrácia ezen egyedülálló európai modelljének megerősítése egyre sürgetőbbé vált a COVID-19 világjárvány és az
azutáni helyreállítás kötveztében. Részletes program itt érhető el.
Citizen's Energy Forum – 2021. december 8-9.
Az Európai Bizottság „hibrid” rendezvényként, egyszerre a helyszínen és virtuális rendezvényként szervezi meg a
Citizen’s Energy Fórum 2021 eseményt.

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