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A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

– hangsúlyozza, hogy annak ellenére, hogy a 2006. november 8-i publikáció óta a „Régiók a gazdasági
változásért” kezdeményezés új perspektívába helyeződött – nevezetesen az Európai Bizottság fentről
lefelé (top-down) megközelítése helyett a helyi önkormányzatok lentről felfelé (bottom-up) megközelí-
tése érvényesül – erről az Európai Bizottság nem adott ki hivatalos közleményt. Jelen vélemény megfe-
lelően figyelembe veszi ezt a változást;

– kiemeli, hogy a Régiók Bizottságának lehetősége van – konzultatív szerepben a megfelelő nyomonkö-
vetési bizottságokban – aktívan részt venni az Interreg IV és az Urbact II keretében zajló cselekvési
programok nyomon követésében;

– kinyilvánítja arra vonatkozó óhaját, hogy szinergia valósuljon meg a lisszaboni folyamat nyomonkö-
vetési platformja és a „Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezés között úgy, hogy mindkettő
egyéni értékei megmaradjanak. A lisszaboni nyomonkövetési platform lehetőséget biztosít a tapaszta-
latok átadására a kohéziós politika további erősítése és a lisszaboni menetrend hangsúlyozása érde-
kében;

– a kommunikációra és az információk európai szintű terjesztésére helyezi a hangsúlyt, amely a „Régiók
a gazdasági változásért” kezdeményezés sikerének alapkövét képezi. Ebben az összefüggésben a Régiók
Bizottságára fontos szerep hárul, amennyiben az Európai Bizottsággal összhangban kell cselekednie;

– kéri, hogy a kezdeményezést úgy szervezzék meg, hogy az megkönnyítse a legjobb gyakorlatok megta-
lálását a régiók szintjén, és egyszerű mechanizmusokat teremtsen azok terjesztésére az Unió más
régióiban. A „Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezés a jó ötletek és kezdeményezések ösztönző
eszköze, katalizátora kell, hogy legyen, ahogyan ezt a szerepet a múltban más közösségi kezdeménye-
zések is betöltötték.
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I. Politikai ajánlások

A Bizottság közleménye: Régiók a gazdasági változásért

COM(2006)675 final

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Általános megjegyzések

1. üdvözli az Európai Bizottság abbéli szándékát, hogy a
„Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezés keretében
nagyobb hatékonyságot biztosítson a regionális és helyi fejlesztés
elősegítésére irányuló intézkedéseknek a helyi tapasztalatok nagy
mértékű hasznosítása, valamint hálózatokon alapuló terjesz-
tésük, cseréjük és más körülményekhez való hozzáigazításuk
támogatása által, amely hálózatoknak mint a gazdaság korszerű-
sítésére és a versenyképesség növelésére szolgáló közösségpoli-
tikai eszközöknek új lendületet kell adni;

2. elismeri, hogy a kezdeményezés a Régiók Bizottsága
intézményi tevékenységi körének középpontjában áll, ezért úgy
véli, hogy ennek megfelelően az RB-t fel kellene kérni az együtt-
működésre és a munkában való részvételre. Kéri, hogy hasz-
nálják ki az RB-nek az uniós helyi és regionális közigazgatási
rendszerek egységes képviseleti szerveként betöltött szerepét;

3. hangsúlyozza, hogy a Régiók Bizottságánál életbe lépett a
lisszaboni stratégia nyomonkövetési platformja, amely olyan
helyi és regionális önkormányzatokból áll, amelyek e stratégia
megvalósításának felméréséért és előmozdításáért tevékeny-
kednek helyi és regionális szinten;

4. megjegyzi, hogy ez az egyetlen olyan kezdeményezés,
mely kifejezetten a helyi és regionális szereplők közötti tema-
tikus együttműködés előmozdítására hivatott, és nem kötődik
földrajzi szempontú előfeltételhez, hiszen nem szükséges, hogy
a szereplők ugyanahhoz a határzónához vagy transznacionális
térséghez tartozzanak. Potenciálisan ez az európai integráció
legrugalmasabb eszköze a területek számára; ugyanakkor támo-
gatnia kell az egyre hatékonyabb, integráltabb és ambiciózusabb
regionális politikát;

5. támogatja az Európai Bizottság az irányú szándékát, hogy
a „Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezésen keresztül a
tapasztalatoknak és bevált gyakorlatoknak a különböző európai
területi szintek közötti valódi cseréjét és terjesztését célozza a
fejlődés és kohézió területén, a lisszaboni stratégia szellemében.
E célból kiemeli annak fontosságát, hogy a regionális operatív
programok irányító hatóságai hatékonyan és közvetlenül részt
vegyenek a kezdeményezés által szorgalmazott hálózatokban;

6. tudomásul veszi, hogy az Európai Bizottság „Régiók a
gazdasági változásért” kezdeményezése tiszteletben tartja a szub-
szidiaritás elvét, ezért azt tanulási és cserefolyamatnak szánják,
amelynek célja, hogy a regionális és helyi területi együttműkö-
dési intézkedések által átvegye a lisszaboni és a göteborgi célki-
tűzések megvalósítása során elért legjobb eredményeket. Mind-
azonáltal véleménye szerint az európai regionális politika csak
akkor valósítható meg sikeresen, ha politikai szempontból
erősítik ezt a szintet;

7. ennélfogva azt javasolja az Európai Bizottságnak, hogy a
Régiók Bizottságával egy közös konferencia keretében éves
időközönként vitassa meg a kezdeményezés eredményeit és
témafelvetését;

A régiók és a városok szerepe

8. felhívja a figyelmet arra, hogy a „Régiók a gazdasági
változásért” kezdeményezés a régiók közötti együttműködés már
létező formái kiegészítésének tekintendő – főként, hogy ezeket
az „Európai területi együttműködés” elnevezésű új regionálpoli-
tikai cél keretében megerősítették. Biztosítani kell ugyanakkor,
hogy a jövőben is megfelelő szinten folytatódjon az európai
régiók, városok és más területi önkormányzatok együttműködé-
sének az „Interreg III C” keretében indított támogatása;

9. szükségesnek tartja a régiók és városok közötti együtt-
működés módozatainak tisztázását, mivel a rendelkezésre álló
európai bizottsági dokumentumok megemlítik és figyelembe
veszik ugyan mindkét intézményi szintet, de a továbbiakban
főként a regionális hálózatokra hivatkoznak. Ebben az összefüg-
gésben hangsúlyozni kell, hogy az „Interreg IV C” és az „Urbact
2007-2013” programok keretében mind a régiók, mind a
városok támogathatóak, ugyanakkor el kell ismerni az első
program keretében túlnyomórészt a régiók, a második program
keretében pedig túlnyomórészt a városok ösztönző szerepét;
úgy véli továbbá, hogy különösen hasznos és építő erejű lenne
dinamikus, a régiókban és a városokban működő szereplők és
önkormányzatok partnerként való részvételének támogatása;

10. nagyobb átláthatóságot kér az Európai Bizottságtól. A
már működő hálózatok munkaprogramját ugyanúgy terjeszteni
kellene az interneten keresztül, mint a már létrejött különböző
találkozókról szóló áttekintést, a múltban elért eredményeket és
bevált gyakorlatokat, valamint a hálózat vezetőjének adatait,
méghozzá úgy, hogy az érdekeltek hozzáférhessenek azokhoz,
és adott esetben fel is használhassák azok eredményeit. Az is
célszerű lenne, ha az Európai Bizottság internetes honlap létre-
hozását irányozná elő, amelyen az érintett szereplők partnereket
és más, hasznos információt kereshetnének.

Gyorsított változat

11. megállapítja, hogy a COTER szakbizottság ülései alkal-
mával tartott 2007. január 31-i és a március 16-i találkozókat
és vitákat követően, illetve az utóbbi ülésen elfogadott vélemé-
nyek tükrében az Európai Bizottság kinyilvánította és pontosí-
totta a „Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezéssel kap-
csolatos pozícióját. Különösen az vált egyértelművé, hogy bár
ezt formálisan az Európai Bizottság még egyetlen hivatalos
dokumentumában sem említi, a gyorsított eljáráshoz kapcsolódó
intézkedések megválasztása során a bottom-up megközelítést
fogják alkalmazni. Az említett intézkedések végrehajtása egyébi-
ránt a PO Interreg IVC és az Ubact programok működésének,
illetve végrehajtási szabályaiknak megfelelően történik. Ily
módon lehetségessé kell, hogy váljon a kérdéses kezdeménye-
zéshez való egyforma hozzáférés minden európai régió és város
számára, illetve a kezdeményezéssel szemben elvárt teljes körű
átláthatóság.
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12. ajánlja továbbá, hogy a jelentkezési felhívásokat hirdessék
meg mind az Európai Bizottság, mind pedig a Régiók Bizottsága
honlapján, valamint küldjenek e-mailt a régiók brüsszeli
irodáiba és a tagállamok EU melletti állandó képviseleteinél a
regionális ügyekkel megbízott személyeknek az információ
terjesztése, valamint a régiókhoz és a városokhoz való gyors
eljuttatása céljából. Végül fel lehetne használni azt az informá-
ciós összeköttetési hálózatot, amellyel az Európai Bizottság
rendelkezik az EU-nak szinte valamennyi régiójában, továbbá a
KTK-k szükségleteinek kielégítésére a tagállamokban kialakított
népszerűsítési és tájékoztatási hálózatot;

13. azt javasolja továbbá, hogy a Régiók Bizottsága kapjon
lehetőséget az aktív együttműködésre (esetleg egy meghallgatásra
az Európai Bizottság felkérésére/javaslatára) a cselekvési prog-
ramok meghatározása során, vagy – alternatívaként – egy
kommunikációs csatorna létrehozására, amelyen keresztül a
Régiók Bizottsága észrevételei eljuthatnak az e programok előké-
szítésével foglalkozó szolgálatokhoz;

A hálózatok igénybevétele a kezdeményezés keretében

14. megérti, hogy az Európai Bizottság felismerte a már
létező hálózatok megnyitásának, valamint annak szükségességét,
hogy a tematikus megközelítést a földrajzi fölé kell rendelni.
Mindazonáltal úgy véli, hogy valójában mindkét megközelítés
rendelkezik olyan kiegészítő értékkel, amelyet hasznosítani
kellene: mivel a sokféleség megtartásának és kinyilvánításának
szükségessége nem kérdéses, a témák meghatározásánál figye-
lembe kellene venni azok területi dimenzióját. Ezenfelül lényeges
célkitűzésként törekedni kell az egyes hálózatok közötti szinergi-
ahatásokra, hangsúlyozva ezáltal kiegészítő jellegüket tematikus
és területi szempontból. Ebben az összefüggésben kiemeli
továbbá, hogy figyelmet kell fordítani a gyenge és marginalizá-
lódás által fenyegetett területekre;

15. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy nagyobb teret
kell hagyni a helyi kezdeményezéseknek. A helyi és regionális
önkormányzatok képviselőjeként az RB tagjai csak üdvözölhetik
ezt, és igencsak aktív szerepet kívánnak játszani abban, hogy ez
a „nyitás” ne vezessen „bezárkózáshoz” nemzeti szinten. Az RB
oly módon szándékozik fellépni, hogy a kezdeményezés támo-
gassa, és hitelesen meghatározza a közös munkára törekvő
régiók és városok által alkotott hálózatokat a gazdasági, szociális
és környezeti fejlődés legjobb újításainak előmozdítása érde-
kében;

16. rámutat a hálózatok fenntarthatóságának kérdésére,
amely egyrészt abból a lehetőségből adódik, hogy a már létező
cserét megfelelően hosszú távon fenntartjuk (felvetve ezáltal a
források kérdését), másrészről az intézmények tekintetbevéte-
lének (az érintett intézményi szereplők valódi részvételének),
valamint a területek bevonásának (a különböző európai regio-
nális és helyi viszonyok és a közös tapasztalatokat valóban hasz-
nosítani képes egyes helyi szereplők figyelembevételének) képes-
ségéből, és a köztük lévő kölcsönhatások megkönnyítéséből;

A kiemelt referenciatémák kiválasztása

17. arra kéri az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa az egyes
régiók és területi önkormányzatok bevonását annak érdekében,
hogy kifejezésre juthasson az egyes fejlesztési koncepciók sokfé-

lesége, azok különleges sajátosságai és értéke. A „Régiók a
gazdasági változásért” kezdeményezés és a bizonyos tapasztala-
tokhoz kapcsolódó gyorsított változatok keretében éppúgy
figyelembe kell venni ezeket a különböző tapasztalati értékeket,
mint a regionális és a helyi dimenzió közötti kölcsönhatásokat a
témák meghatározásánál. A Régiók Bizottsága hatékonyabb
képviseleti szerepre törekszik a két dimenzió kölcsönhatása
során, mégpedig mind a kezdeményezés és végrehajtási módo-
zatok általános tematikus súlypontjainak meghatározásánál,
mind pedig az adott referenciaprogramok („Interreg IV C” és az
„Urbact 2007-2013”) létrehozásánál és megvalósításánál;

18. attól tart, hogy a megfelelően széles skálájú és az átdol-
gozott lisszaboni menetrendben világosan előírható kiemelt
témák egyértelmű kiválasztásához túl szigorúnak bizonyul-
hatnak a részletes szabályok, (1) ahogy ez az ipar által a regio-
nális fejlesztésben játszott szerep esetében is van, ami hiányzik a
jelenleg javasolt témák közül. Ebből következően olyan eljárást
kell meghatározni és pontosítani, amelynek keretében lehetsé-
gessé válik ezeknek a témáknak a kiegészítése és átdolgozása –

mindez a döntési folyamat legnagyobb fokú átláthatóságának
biztosítása, valamint a régiókkal, valamint a helyi önkormányza-
tokkal való egyeztetés és együttműködés mellett. Ezenkívül saját
hálózataik tekintetében érintetlenül kell hagyni a régiók és
városok önkormányzását, még akkor is, ha ezeknek főként az
Európai Bizottság által kiválasztott témákkal kell foglalkozniuk.
A Régiók Bizottsága ezenfelül megkérdőjelezi egyes megjelölt
témák koherenciáját az Európai Regionális Fejlesztési Alap által
meghatározott prioritásokkal (2). Ennélfogva külön ki kellene
térni az Európai Szociális Alaphoz közvetlenül kapcsolódó
témák kiválaszthatóságára.

A kezdeményezés pénzügyi kerete

19. elismeri, hogy a kohéziós politika számára meghatáro-
zott pénzügyi eszközök hatékonyabb és hatásosabb felhasználá-
sának érdekében általában elengedhetetlen, hogy egyrészről a
nemzeti és regionális hatóságok megfelelő erőfeszítéseket
tegyenek, másrészről pedig az Európai Bizottság aktívan
keressen új utakat a régiók, a területi önkormányzatok és az
Európai Bizottság közötti önkéntes alapú interakció, csere és
együttműködés megteremtésére;

20. célszerűnek tartja továbbá a kezdeményezés számára
előirányzott pénzügyi keret pontosabb meghatározását, külö-
nösen ügyelve ennek során arra, hogy az eszközök különböző
forrásokból származzanak, nevezetesen a 2000-2006-os prog-
ramok során adott esetben fel nem használt eszközökből, a két
új cselekvési programból (amelyeket részben még nem határ-
oztak meg a megfelelő költségvetés-tervezetekben), a regionális
fő programokból, illetve az Európai Bizottság által rendelkezésre
bocsátott technikai segítségnyújtási eszközökből. Ebben az
összefüggésben az „Interreg IV C” és az „Urbact 2007–2013”
eszközökből rendelkezésre bocsátott források az általános prog-
ramok keretében történő megvalósításnak csak kezdeti lökést
adhatnak. A kezdeményezések finanszírozásának fő terhét az
általános programok kell, hogy viseljék. Ezenkívül meg kell hatá-
rozni a nemzeti finanszírozás mértékét figyelembe véve a tagál-
lamokban a költségvetési stabilitás fenntartásának szükségessége
által diktált korlátokat;
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(1) Lásd az Európai Bizottság szervezeti egységeinek következő munkado-
kumentumát: SEK(2006) 1432, 2006.11.8.

(2) Lásd az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK ren-
delet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 5-i 1080/2006
európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. 5. és 6. cikkét.



A kezdeményezés megvalósítása és az abban való részvétel feltételei

21. úgy ítéli meg, hogy a kezdeményezést oly módon kell
megszervezni, hogy az megkönnyítse a legjobb gyakorlatok
megtalálását a régiók szintjén, továbbá egyszerű mechanizmu-
sokat kell felállítani annak érdekében, hogy azok az Unió más
régióiban terjeszthetőek legyenek. Egyszóval a „Régiók a gazda-
sági változásért” kezdeményezésnek – egyes múltbeli közösségi
kezdeményezések mintájára – a jó ötletek és jó kezdeménye-
zések ösztönzőjének, katalizátorának kell lennie;

22. a kezdeményezés megvalósíthatóságának biztosítása érde-
kében hangsúlyozza a demonstrációs hatás és a terjesztés jelen-
tőségét. A finanszírozás biztosítása érdekében a „Régiók a gazda-
sági változásért” kezdeményezésnek dinamikusnak kell lennie, és
főként azt kell bizonyítania, hogy a legjobb projektek valóban
részévé válhatnak a kohéziós politika fő programjainak (az ún.
main streamnek);

23. a kezdeményezés kommunikációs politikájának keretében
üdvözli a COTER szakbizottság 2006. január 31-i ülésén a
Regionális Politika Főigazgatóság által adott tájékoztatást, mely
szerint – a „Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezésben
foglaltak alapján – a Régiók Bizottsága egy tagja minden évben
képviselteti magát az innovációk évenként jutalmazásáról döntő
értékelő bizottságban;

24. hangsúlyozza, hogy a kommunikáció és annak terjesz-
tése alapvető jelentőségű a kezdeményezés terjesztése tekinte-
tében. Az éves konferenciák legfontosabb pontja a bevált
gyakorlatok bemutatása kellene, hogy legyen, valamint azok
lehetséges alkalmazása az európai régiókban és városokban. A
Régiók Bizottsága kész ezen a területen együttműködni az
Európai Bizottsággal, főként a lisszaboni stratégia nyomonköve-
tési platformjával történő adatcsere tekintetében. Ésszerűnek
tartaná, ha már a jelenlegi előkészítő szakaszban nagyobb
mértékű lenne a tájékoztatás a kezdeményezéssel kapcsolatban.
Néhány hivatkozott dokumentum – mint például az Európai
Bizottság szervezeti egységeinek a javasolt témákról szóló
munkadokumentuma (3) – jelenleg csak angol és francia nyelven
hozzáférhető. Javasoljuk az említett dokumentum rendelkezésre
bocsátását a többi európai uniós nyelven is.

25. üdvözli az Európai Bizottság által a „Régiók az a gazda-
sági változásért” kezdeményezés keretében megrendezett három
konferenciát, és javasolja, hogy az előbbiekben említetteken
kívül más kommunikációs és a nézetek ütköztetésére szolgáló
kezdeményezéseket (találkozóhelyek, konferenciák, valós vagy
virtuális fórumok) is indítsanak be. Főként a kommunikáció, a
fejlesztés és a terjesztés területén hozott intézkedéseket kellene
koordinált kommunikációs terv keretében egymással össze-
hangolni, amely terv lehetővé teszi az intézkedések több éves
időtartamra való előre tervezését, valamint az Európai Bizottság
kommunikációs egységeinek és az érintett szereplőknek a terve-
zett bevetésére vonatkozó koordinációs keret meghatározását.
Ez utóbbiak közül a Régiók Bizottságának kellene kiemelt
szerepet kapnia, mivel rendelkezésre áll a szükséges részletekkel
kapcsolatban;

26. azt javasolja, hogy bocsássanak új alapokat a 3. célki-
tűzés programjainak kezeléséért felelős hatóságok rendelkezésére
annak érdekében, hogy a kezdeményezés a területi együttműkö-
dési hálózatok által a lisszaboni stratégia megvalósításért – és
különösen a polgárok érdekében – folytatott tevékenységhez
hozzájárulhasson, az Európai Bizottság „D” terve keretében (4);

27. támogatja az Európai Bizottság arra vonatkozó javasla-
tait, hogy a szóban forgó kezdeményezés keretében rendszeresen
tematikus konferenciákra kerüljön sor, valamint hogy a gyorsí-
tott változat keretében különösen jól sikerült strukturális poli-
tikai ötletek helyet kapjanak a strukturális alapok főbb program-
jaiban;

28. érdeklődik a kezdeményezés kezdetének menetrendjével
kapcsolatban. Tudható, hogy a kezdeményezés csak 2007
második félévében indul be teljesen. Az Európai Bizottság tény-
legesen bejelentette, hogy el kívánja indítani a gyorsított változat
bizonyos intézkedéseit, melyekre esetleg a jelenleg folyó
„Interreg III C” és „Urbact” programok keretében rendelkezésre
álló eszközöket kívánja felhasználni azért, hogy az új prog-
ramok beindítási ideje lerövidüljön. Emiatt valamennyi tervezett
határidőt pontosítani kell;

29. a „Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezés megva-
lósítása során a korrekt és jól működő interakció és együttmű-
ködés biztosítása érdekében, valamint a helyi és regionális
önkormányzatok európai uniós szintű képviseleti szerepének
elismeréseként – ami a Régiók Bizottságának előjoga – azt java-
solja, hogy a Régiók Bizottsága egy tagja is működjön tanács-
adóként az „Interreg IV C” és az „Urbanact 2007–2013” prog-
ramok támogatás-felügyeleti bizottságában;

30. javasolja, hogy az intézmények rendszeres párbeszédet
folytassanak a polgáregyesületekkel és a civil társadalommal, és
ily módon erősítsék a részvételi demokráciát;

31. felkéri az Európai Bizottságot, hogy adjon alaposabb
tájékoztatást a kezdeményezés kezelésével kapcsolatban. Ponto-
sítani kellene, hogy a részt vevő európai bizottsági főigazgató-
ságok milyen módon működhetnének együtt a régiókkal és
városokkal, valamint, hogy az Európai Bizottság milyen módon
vehetné fel a kapcsolatot a Régiók Bizottságával;

32. kéri, hogy a program nyomonkövetési bizottságának
feladata legyen az adott régióra is kiterjedő hálózat keretében
folytatott operációs programokhoz tartozó innovációs intézke-
dések elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatala;

33. kiemeli a kezdeményezés célját, amely a hálózatokon
belül született legjobb ötletek főprogramba való felvételét jelenti.
Emiatt kéri, hogy a legjobb gyakorlatok kiválasztásának folya-
matát és ebből következően azok ellenőrzését beszámoló jelen-
tésben pontosítsák. Javasolja, hogy a városok, régiók és más
helyi önkormányzatok az önkéntes jelentkezések benyújtásán túl
arra is kapjanak lehetőséget, hogy – később meghatározandó
egyszerű és rugalmas eljárás keretében – különösen érdekes
tapasztalatokra vonatkozó javaslatokat, illetve utalásokat terjeszt-
hessenek az Európai Bizottság elé, amelyek hasznosak lehetnek
a kezdeményezésben meghatározott témákkal kapcsolatos háló-
zatok létrehozásában vagy kiépítésében;

34. arra kéri az Európai Bizottságot, hogy a kezdeményezés
technikai támogatásának szervezeti felépítésével és finanszírozá-
sával kapcsolatban is adjon támpontokat, mivel ez nagyon
fontos lehet a legjobb gyakorlatok hatékony kiértékelése szem-
pontjából. Módszertani támogatásra is szükség lesz ahhoz, hogy
a valódi újításokat szakértői vizsgálat alá lehessen vetni, és ki
lehessen választani azokat, amelyek átültethetőek vagy továbbfej-
leszthetőek. Azt javasolja tehát, hogy az egyes tematikus intéz-
kedések tekintetében az Európai Bizottság külső szakértőkkel
együttműködésben vállalja fel ezt a szerepet a nyomonkövetési
bizottság határozatainak megfelelően;;
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(3) Uo.
(4) Hivatkozás az Európai Bizottság 2005-ben útjára indított, „Demok-

rácia, párbeszéd és vita: Európa jövője” elnevezésű tervére.



35. felveti azt a kérdést, hogy megfelelő és teljes-e a kezde-
ményezés címe. Kérdésesnek tartja, hogy valóban megfelelő-e a
„Régiók a gazdasági változásért” elnevezés, vagy pedig fennáll az
egyéb kezdeményezésekkel (pl. a „tudásalapú régiókkal” vagy a
lisszaboni csoporttal) való összetévesztés veszélye. Úgy véli,
hogy a kommunikációs hatás miatt helyesebb lett volna a
„Régiók és városok a gazdasági változásért” elnevezést adni a
kezdeményezésnek, bár elismeri, hogy a sok mindenre kiterjedő
„régiók” kifejezést éppen azért választották, mert magában
foglalja a különböző helyi és regionális intézményi szinteket;

A lisszaboni stratégia nyomonkövetési platformja

36. utal arra, hogy a Régiók Bizottsága létrehozott egy, a
lisszaboni stratégia nyomon követésével foglalkozó platformot,
amelynek célja, hogy kihangsúlyozza az adminisztráció e szint-
jeinek a lisszaboni stratégiához nyújtott hozzájárulását, és
növelje a területi szintű részvételt a stratégia végrehajtásában. Az
interaktív platform 2006 óta működik. Ebben jelenleg 100 régió
és város vesz részt. A platform fő feladata a régiók támogatása
az aktuális európai korszerűsítési trendeknek való megfelelésben,
valamint a kizárólagosan nemzeti perspektíva kialakításában. A
platform eszközei az ellenőrzés (a szükségletek értékelése), az
összehasonlító elemzés (az európai szintű átláthatóság), valamint
a munkacsoportokban való információcsere és az interaktivitás
(információcsere az interneten keresztül);

37. azzal a kéréssel fordul az Európai Bizottsághoz, hogy a
munkák a komplikációk veszélye miatt a nagyobb mértékű
egyszerűsítés jegyében folyjanak. Ajánlja, hogy törekedjünk
szinergiákra és a regionális politikákkal való komplementari-
tásra. Ez azt jelenti, hogy közös vonásokat kellene találni a
„Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezés és a Régiók
Bizottságának a lisszaboni stratégia nyomon követésével foglal-
kozó platformja között;

38. azt javasolja nevezetesen, hogy alkalmasabb és hatéko-
nyabb módszerek révén könnyítsük meg a kezdeményezés és a
lisszaboni stratégia nyomonkövetési platformja közötti együtt-
működést, tekintettel arra, hogy ez utóbbi jelenti az európai
régiók és városok közötti vita és a szerzett tapasztalatok cseré-
jének helyszínét. Ezáltal könnyebbé válna, és ötletek és javas-
latok tekintetében feltöltődne a Régiók a gazdasági változásért
kezdeményezés interregionális hálózatok kiválasztására irányuló
folyamata, különösen a felgyorsított változat. Ugyanakkor a plat-
formnak fenn kell tartania, és érvényre kell juttatnia azt a
szerepét, hogy felügyeli a lisszaboni stratégia tervezésével és
végrehajtásával kapcsolatos irányítást és szakpolitikai iránymuta-
tást. A Régiók Bizottsága e célból kész a szükséges intézményi
és operatív szinergiák kialakítására az Európai Bizottsággal, vala-
mint az Interreg IV C. és Urbact 2007–2013 programokkal.

A Régiók Bizottsága képviseleti, kiegészítő és támogató szerepe

39. a fentieknek, illetve a „Régiók a gazdasági változásért”
kezdeményezés szerepének és jelentőségének összefoglalásaként
javasolja, hogy a Régiók Bizottsága alapítási céljának megfe-
lelően játsszon képviseleti, kiegészítő és támogató szerepet a
kezdeményezés megvalósítása során, amely szerep döntő fontos-
ságú lehet. Főként a következő, az RB jelen véleményében
szereplő és az említett szerep gyakorlásához szükséges speci-
fikus eszközöket emeli ki:

a) a Régiók Bizottságát a megfelelő konzultációs és/vagy részvé-
teli eljárások és módozatok alapján vonják be az új „Interreg
IV C” és az „Urbact 2007–2013” cselekvési programok kidol-
gozásába;

b) az RB játsszon hatékony szerepet a regionális és helyi
dimenzió összekapcsolásánál az általános tematikus irány-
elvek, a végrehajtási eljárások és a közvetlen ide vonatkozó
programok („Interreg IV C” és „Urbact 2007–2013”) megha-
tározásának keretében felmerült témákkal kapcsolatban.
Ennek érdekében tartsa fenn az állandó információáramlást
az említett programokat irányító hatóságokkal, esetlegesen
azáltal, hogy ez utóbbiak számára rendszeres meghallatá-
sokat szervez a Régiók Bizottságánál, valamint rendszeres
beszámolókat készíttet velük az RB számára;

c) a „Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezés keretében
gyűjtött tapasztalatokra vonatkozó információk megosztása
és cseréje érdekében legyen biztosítva az Európai Bizottság és
a Régiók Bizottsága képviselőinek kölcsönös részvétele a két
intézmény rendezvényein;

d) az RB tanácsadó szerepben vegyen részt az „Interreg IV C” és
„Urbact 2007–2013” programok végrehajtásában azáltal,
hogy a Régiók Bizottságának egy-egy kiválasztott tagja részt
vesz mindkét program felügyeleti bizottságában;

e) működjön együtt, akár előzetes tanulmányok keretében is, az
Európai Területi Együttműködési Bizottság (GECT) a leendő
hálózatokba történő bevonásának támogatásában. A GECT
új, a területi együttműködés irányítására és támogatására
szolgáló jogi eszköz;

f) aktívan vegyen részt a demonstrációs és terjesztési tevékeny-
ségekben a koordinált kommunikációs terv keretében, a terv
elkészítésekor megállapítandó szabályok szerint;

g) lépjen fel a „Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezés
és a Régiók Bizottságának a lisszaboni stratégia nyomon
követésével foglalkozó platformja közötti szinergiák és
komplementaritás érdekében.

40. megerősíti, hogy évente közös konferencia keretében
kell megvitatni és értékelni a kezdeményezés eredményeit és
témafelvetését.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 7-én.

a Régiók Bizottsága

elnöke

Michel DELEBARRE
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