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Lisszaboni szerződés 

• 2007. december 13 – aláírják az „Európai Alkotmányt” 

 

Az Európai Unióról és az Európai Közösségről szóló szerződés 
a következőképpen módosul: 

• 158. Cikk : 

 a) a „gazdasági és társadalmi kohézió” szövegrész helyébe 
a „gazdasági, társadalmi és területi kohézió” szöveg lép; 



A Területi Agenda 

• ESDP elfogadása (Potsdam, 1999) 

• Informális miniszteri találkozó (Rotterdam, 2004)  

 „Hogyan lehet a különböző területi adottságokat a 
régiók gazdasági növekedése és a foglalkoztatás 

érdekében mozgósítani?” 

• Válasz Lipcsében (2007):  

– Az EU területi menetrendje (hat prioritás és jövőbeli 
tevékenységek) = Területi Agenda. 

– Az EU területi állapota és perspektívái (TSP) című elemző 
anyag, a TA háttéranyaga. 

 



A Területi Agenda végrehajtása 
uniós szinten 

Mérföldkövek: 
• Német elnökség: Területi Agenda elfogadása (2007. május) 
• Portugál elnökség: Első Akcióprogram elfogadása (2007. nov.) 
• Szlovén elnökség: a végrehajtás megkezdése (pl. terület- és 

városfejlesztés közötti koordináció erősítése) 
• Francia, cseh, svéd elnökség: a folyamat továbbvitele (pl. az EU 

ágazati politikái számára területi prioritások kijelölése, a város-
vidék kapcsolat vizsgálata, területi hatásvizsgálat) 

• Spanyol, belga elnökség: a magyar elnökség előkészítése 
• Magyar elnökség:  

– A Területi Agenda (TA) felülvizsgálata 
– Az EU területi állapota és perspektívái című elemző anyag 

felülvizsgálata (TSP) 

 



Zöld könyv a területi kohézióról 
(2008) 

 
Cél: előnyt kovácsolni a területi 

sokféleségből 
 



Gazdasági és társadalmi kohézió 
területi szemszögből 

• Változatos terület (sarkkörtől kezdve, 
esőerdőkön át a metropoliszokig) 

Területi kohézió célja:  

• valamennyi terület harmonikus fejlődésének 
biztosítása, illetve 

• annak lehetővé tétele, hogy az ott élők a 
területek adottságait a legoptimálisabban 
kihasználják          a sokféleséget olyan előnnyé 
alakítják, amely hozzájárul az egész EU 
fenntartható fejlődéséhez 



Területi Agenda 2020 - Egy sokszínű régiókból álló, 
befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé 

 
A területi tervezésért és területfejlesztésért felelős 

miniszterek megállapodása: 2011. május 19, 
Gödöllő) 

 

Figyelembe veszi: 

• „Az Európai Unió helyzete és kilátásai” című 
aktualizált dokumentumban és  

• az 5. kohéziós jelentésben foglaltakat illetve 

• az EURÓPA 2020 stratégia elemeit 



Céljai 

• Stratégiai iránymutatások biztosítása a 
területfejlesztés számára 

• Elősegítve, hogy ezáltal a különböző politikákban 
minden irányítási szinten megjelenjen a területi 
dimenzió 

• Biztosítani, hogy az EURÓPA 2020 stratégia a 
területi kohéziós elveknek megfelelően 
valósuljon meg 



Kihívások 



1. A globalizáció erősödő hatásai 

• Egyre gyorsabb üteme és a külső sokkhatásokkal szembeni 
egyre nagyobb kiszolgáltatottság a helyi és regionális 
közösségeket sem kerülte el 

• Hatása a fejlődési lehetőségekre területenként eltérő és a 
fellendülése sem egy időben indul meg      eltérőek a 
válaszlépések is 

• A nagyvárosi régiók, a központok egész Európa fejlődése 
szempontjából jelentős értéket képviselnek HA! hálózatba 
kapcsolódnak és dinamizmusukból más régiók is hasznot 
húzhatnak  

• A helyi adottságok egyre fontosabb szerepet játszanak 
abban, hogy meg tudjanak küzdeni a külső sokkhatásokkal   



2. Az uniós integráció kihívásai és a 
régiók növekvő kölcsönös függése 

• Az integráció elmélyülését olyan belső tényezők 
akadályozzák, mint a közigazgatási határok által 
felszabdalt régiók és a tagállamok között a 
költségvetési fegyelem és a kötelezettségvállalások 
terén mutatkozó különbségek 

• Az egyre nagyobb kölcsönös függés miatt Európa egyik 
részén bekövetkező változások más területeken is 
éreztetik hatásukat 

• A központi és periférikus területek különbségeiből 
adódó kihívások még mindig jelen vannak 



• A külső határokon elengedhetetlen a kohézió, mivel a 
jogi, társadalmi és politikai különbségeknek jelentős 
következményeik lehetnek (főleg a migráció és a 
kereskedelem területén) 

• A növekvő kölcsönös függés miatt egyre nagyobb az 
igény a szorosabb globális, európai és nemzeti szintű 
kapcsolatok iránt. 

• Az integrációt nehezítő helyi vagy regionális akadályok a 
határmenti régiók emberi, kulturális, gazdasági és 
természeti erőforrásainak nem megfelelő 
kihasználását eredményezhetik, valamint erősíthetik e 
térségek periférikus jellegét és társadalmi 
kirekesztettségét 



3. Területenként eltérő demográfiai és szociális 
kihívások, a sérülékeny csoportok szegregációja 

• Növekvő, határozott területi különbségeket mutató, 
területenként változó demográfiai kihívások 

• Elöregedés és elnéptelenedés számos régióban 
demográfiai változásokat eredményez      hatással van a 
társadalmi és területi kohézióra, a közszolgáltatás-
szervezésére, a munkaerőpiacra, a lakhatásra) 

• Más régiókban viszont nő a népesség    más problémákat 
okoz 

• A jelentős belső migráció és a kevésbé fejlett Unión kívüli 
országokból való bevándorlás sajátos kihívásokat és 
lehetőségeket hoz magával, különösen a városi 
területeken 



4. Éghajlatváltozás és környezeti 
kockázatok 

• Hatásai régiónként eltérőek, a kiszolgáltatottság mértéke is 
különböző (tengerszint emelkedése, szárazodás, 
elsivatagosodás, árvizek stb.) 

• Eltérő lehetőségek a CO2 kibocsátás csökkentésének a 
stratégiákba való beépítésére 

• DE! az éghajlatváltozás új fejlesztési lehetőségek előtt is 
megnyithatja az utat pl. a mezőgazdaságban, zöld 
gazdaságban és a megújuló energia előállítása terén  

• Szakpolitikák területi koordinációja szükséges (klíma-, 
energia-, agrárpolitika, vízgazdálkodás, lakhatás, turizmus, 
közlekedés stb.) 



• A levegő, talaj és víz minősége Európa-szerte változó 

• A lég-és zajszennyezés komoly egészségügyi 
problémákat okoz – bizonyos esetekben ezek 
összefüggést mutatnak a társadalmi 
egyenlőtlenséggel 

• A tiszta levegőhöz, vízhez, talajhoz való hozzáférés 
terén az egyenlőtlenségek nemcsak országok és 
régiók, hanem városi és vidéki területek között, 
illetve adott városokon belül is megjelenik 



5. Az energetikai kihívások erősödnek és 
veszélyeztetik a régiók versenyképességét 

• Bizonyos régiók számára nehézséget okoz az 
energiaellátás bizonytalansága, mert nagyban függenek 
a fosszilis tüzelőanyagoktól, vagy energiaigényes 
tevékenységekre specializálódtak 

• A gazdaságilag vagy politikailag instabil 3. országokból 
származó nagymértékű behozatal még bizonytalanabbá 
teszi az energiaellátást 

• Az energiaárak és a kibocsátás növekedése       
fenntartható energetikai megoldások szükségesek  



• A hiányos energiainfrastruktúra és a jelenlegi 
hálózatok okozta energiafüggés miatt 
ELENGEDHETETLEN az energiatermelés- és ellátás 
diverzifikációja és az energiapiac fejlesztése és 
integrációja 

• Egyes területek (pl. szigetek, alacsony népsűrűségű, 
távoli térségek) jobban ki vannak téve az 
energiahiánynak és a növekvő áraknak 

• ÉS! A városok túlzott növekedése miatt az 
energiafogyasztás túl magas és nem fenntartható 



6. A biodiverzitás csökkenése, a természeti, 
táji és kulturális örökség veszélybe kerülése 

• A természeti és kulturális örökség a területi tőke és 
identitás részét képezi. 

• A környezet minősége, az ökológiai és kulturális 
értékek alapvetően fontosak a jólét és a gazdasági 
kilátások szempontjából, ráadásul egyedülálló 
fejlesztési lehetőségeket kínálnak 

• A növekvő kereslet kiszolgálása érdekében ezen 
erőforrások túlzott kihasználása, illetve az ipari 
veszélyforrások komoly károkat okozhatnak, és 
veszélyeztethetik a területi fejlődést 



• Az urbanizáció, az intenzívebbé váló mezőgazdasági 
termelés és halászat, a közlekedési és egyéb típusú 
infrastrukturális fejlesztések  - különösen ha azokat 
területi szempontból nem koordinálják – súlyos 
környezeti károkhoz vezethetnek. 

• A tengeri területek és erőforrások fokozott és 
koordinálatlan kiaknázása a fenntartható területi 
fejlődést is befolyásolja. 

• A föld- és tengerhalászatban bekövetkezett változások, 
az urbanizáció és a tömegturizmus veszélyeztetik a 
kulturális értékeket és tájakat, ráadásul a természetes 
élőhelyek és ökológiai folyosók felaprózódását 
eredményezhetik. 



A területi kohézióra törekvés 
lehetséges formái 

• Politikai koordináció olyan nagy területeken, mint pl. a 
balti-tengeri régió 

• A feltételek javítása az EU keleti külső határain 

• A világviszonylatban versenyképes és fenntartható 
városok támogatása 

• Társadalmi kirekesztés kezelése nagyobb régiók 
részeiben és a hátrányos helyzetű városrészekben 

• Az oktatáshoz, egészségügyhöz és az energiaellátáshoz 
való hozzáférés javítása a távol eső régiókban 

• Nehézségek leküzdése a különleges földrajzi 
adottságokkal rendelkező régiókban  



• Egy terület versenyképessége és jóléte egyre 
inkább attól függ, hogy az ott élők és a 
vállalkozások optimálisan ki tudják-e használni 
valamennyi területi előnyt 

• A globális, szorosan összekapcsolódó 
világgazdaságban a versenyképesség a más 
területekkel való kapcsolatok kiépítésétől is 
függ (biztosítható a közös előnyök összehangolt 
és fenntartható kihasználása) 

 

• A technológiák, áruk, tőke szabad áramlása 
mellett a KOOPERÁCIÓ a területi fejlődés egyre 
fontosabb eleme 



A közpolitika lehetőségei 

• Segíthet a területeknek előnyeik optimális kihasználásában 

• Elősegítheti a közös kihívásokra az együttes választ, a 
kritikus tömeg elérését 

• Elősegítheti a növekvő haszon elérését a tevékenységek 
kombinálása, szinergiák kihasználása és a közigazgatási 
határokból eredő akadályok leküzdése által 

• Mivel a problémák több ágazatban jelentkeznek, így a 
hatékony megoldáshoz integrált megközelítésre és az 
érintett hatóságok és érdekelt felek közötti 
együttműködésre van szükség          a politikák tervezésének 
középpontjában a fenntartható fejlődés (összekapcsolva a 
gazdasági hatékonyságot, a társadalmi kohéziót és az 
ökológiai egyensúlyt) 



Főbb területi jellemzők az EU-ban 

• Egyedülálló településszerkezet (kb. 5000 város, 
1000 nagyváros, ahol a gazdasági, társadalmi, 
kulturális tevékenységek összpontosulnak) 

• Viszonylag sűrű városhálózat, de csak néhány 
metropolisz 

• EU – a lakosság 7%-a él 5 millió feletti városban 
(USA – 25%) 

• A világ 100 legnagyobb városa közül csak 5 van 
Európában 



• A településszerkezet hozzájárul az életminőséghez 
mind a vidéki területekhez közel lakó városlakók, 
mind a könnyen elérhető szolgáltatásokkal 
rendelkező vidéki lakosok számára 

• Erőforráshatékony! – kiküszöböli a nagy 
agglomerációk méretgazdaságtalanságát, a 
szétterülő városok magas energia-és 
területfelhasználását 

 
• A gazdasági tevékenységek szerkezete azonban 

sokkal egyenlőtlenebb, mint a településeké DE! a 
tevékenységek koncentrációja nemcsak gazdasági 
előnyökkel jár, hanem hátrányokkal is (közlekedési 
torlódás, magas ingatlanárak, társadalmi kirekesztés, 
szennyezés stb.) 



Az EU fejlesztésének területi 
prioritásai 



1. A policentrikus és kiegyensúlyozott 
területi fejlődés elősegítése 

• A legfejlettebb európai városok és régiók egy 
többközpontú rendszer részeként együttműködnek, 
saját hozzáadott értékük mellett tágabb régióik 
fejlődéséhez is hozzájárulva 

• A cél ennek megvalósítása határokon átnyúló és 
nemzeti, regionális szinteken is 

• Feladat: mérsékelni a régiók közti különbséget, 
megszüntetni az erős területi polarizáltságot 



2. Az integrált fejlesztés ösztönzése a 
városokban, valamint a vidéki és sajátos 

adottságú régiókban 
• Erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy a városok az 

intelligens, fenntartható, befogadó fejlődés motorjaivá 
váljanak és vonzóak legyenek az élhető lakhelyet, a 
munkát keresők, a turisták és a befektetők számára 

•        integrált és többszintű megközelítésű városfejlesztési 
és városrehabilitációs politikák szükségesek 

• A városoknak esetenként a közigazgatási határaikon 
kívülre is figyelniük kell, funkcionális régiójukat tartva 
szem előtt 



• A sokféle vidéki terület fejlesztése során az egyedi 
adottságokat is figyelembe kell venni. 

• A vidéki, periférikus, gyéren lakott területek esetében a 
megközelíthetőség javítására, a vállalkozói aktivitás 
növelésére és erős helyi kapacitások kiépítésére lehet 
szükség. 

• Különös figyelmet kell fordítani a fejlődésben lemaradt, 
periférikus vidéki és gyéren lakott területekre, ahol a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok gyakran 
szegregálódnak. 

• A nagymértékben elnéptelenedő területeknek gazdasági 
tevékenységük fenntartása érdekében távlati megoldásokkal 
kell rendelkezniük (pl. munkahelyteremtés fokozása, vonzó 
életkörnyezet és közszolgáltatások biztosítása mind a 
lakók, mind a vállalkozások számára) 



• Sokszínű a kapcsolat a városi és vidéki területek között 

• Kölcsönös függésüket széles körű partnerségen alapuló, 
integrált kormányzás és tervezés révén kellene 
elismerni 

• Támogatandók a hely-alapú stratégiák (helyi szinten, a 
helyi problémák megoldására dolgoznak ki) 

• A vidéki területeken jelentős szerepe van a kis- és 
közepes városoknak     fontos javítani a városi 
központok vidékről történő megközelítését, hogy a 
munkahelyek és az alapvető közszolgáltatások 
elérhetőek legyenek 

• A nagyvárosi régióknak viszont tudniuk kell, hogy  
tágabb környezetük fejlődéséért is felelősek 

 



• Az egyedi földrajzi adottságok számos régió és tagállam 
fejlődési esélyeit jelentősen befolyásolják 

• A part menti övezetek, szigetek, a hegyvidéki 
területek, alföldek, folyóvölgyek, tavi medencék és 
egyéb típusú területek sajátos (sokszor határon 
átnyúló) tulajdonságokkal bírnak, vagy súlyos és 
folyamatos természeti és demográfiai nehézségekkel 
küzdenek (pl. alacsony népsűrűség) 

• A legkülső régióknak (a központi területektől való 
távolságuk és különleges nemzetközi kontextusuk miatt) 
speciális és tartós korlátaik vannak       nemzetközi 
részvétellel integrált megközelítés lehet a megoldás    

 

 



3. A határokon átnyúló és transznacionális 
funkcionális régiók területi integrációja 

• A területi integráció jelentős tényező a globális 
versenyképesség növelésében    jobban ki lehet 
használni a potenciálokat (pl. értékes természeti, táji, 
kulturális örökség, a városok hálózatai, országhatárokkal 
elválasztott munkaerőpiacok) 

• A külső határok menti területekre különös figyelmet kell 
fordítani 

• Megteremtheti a fejlesztéshez szükséges kritikus 
tömeget, csökkentheti a gazdasági, társadalmi és 
ökológiai széttagoltságot, miáltal erősödhet a kölcsönös 
bizalom és a társadalmi tőke. 

 



• A határokon átnyúló és transznacionális funkcionális 
régiók az országok közötti szakpolitikai koordinációt 
igényelnek 

• Támogatni kell a régiók transznacionális és határokon 
átnyúló integrációját, amennyiben az túlmutat az 
együttműködési projekteken és olyan fejlesztésekre 
törekszik, amelyek határon átnyúló és transznacionális 
léptékben valóban jelentősek 



4. A régiók erős helyi gazdaságokon nyugvó 
globális versenyképességének biztosítása 

• A gazdasági versenyképesség globálisan integrált gazdasági 
ágazatok és erős helyi gazdaság egyidejű fejlesztése által 
javítható 

• Kulcsfontosságú olyan hely-alapú megközelítés, amely a 
társadalmi erőforrások felhasználására, a területi értékekre 
és az innovációs és intelligens szakosodási stratégiák 
fejlesztésére épül 

• A gazdaság globális és helyi lábai összekapcsolódnak és 
kölcsönösen erősítik egymást  egymással párhuzamosan kell 
fejleszteni őket   

• Elengedhetetlen a kutatás, a humántőke, az innovációs 
kapacitás erősítése és az új piaci elgondolások 

 



• A külső behatásokra adott helyi válaszok erősítése és a 
sebezhetőség csökkentése miatt fontos a helyi 
adottságok, jellegzetességek és hagyományok globális 
gazdaságba történő integrációja 

• Ehhez a helyi termékek, piacok, üzleti környezet, helyi 
érdekeltségű képzések és részleges önellátás 
fejlesztése, valamint erős, összetartó helyi közösség 
felépítése révén a helyi gazdaság javítása hatékony 
eszköz lehet 



5. A területi összeköttetés javítása az 
egyének, a közösségek és a vállalkozások 

érdekében 

• A területi kohézió alapvető elemei: méltányos és 
megfizethető hozzáférés az alapvető 
közszolgáltatásokhoz, információhoz, tudáshoz és 
mobilitáshoz 

• A szolgáltatásnyújtás és az infrastrukturális akadályok 
minimalizálása javíthatja a versenyképességet, 
elősegítheti a harmonikus fejlődést 

• Biztosítani kell a hozzáférést pl. a közúti, vasúti, vízi és 
légi közlekedéshez, egyéb infrastrukturális 
létesítményekhez (szélessávú internet, transzeurópai 
energiahálózatok) 



• Támogatni kell a hatékony intermodális szállítási 
megoldásokat, különösen a városrégiókon belül, a tengeri 
és a szárazföldi közlekedési összeköttetéseket, illetve a 
repülőterek hatékony vasúti csatlakozását 

• Kiegyensúlyozott interkontinentális forgalomra van 
szükség 

• A főbb európai központokat és a TEN hálózati 
csomópontokat összekötő transzeurópai közlekedési 
hálózatot tovább kell fejleszteni 

• Javítani kell az elsődleges és másodlagos rendszerek 
közötti kapcsolatot 

• A városközpontok megközelíthetőségét ösztönözni kell 
olyan periférikus területeken, ahol a társadalmi és 
gazdasági hátrányok miatt a sérülékeny csoportokat 
szegregáció fenyegeti 



6. A régiók ökológiai, táji és kulturális 
értékeinek kezelése és összekapcsolása 

• Hosszútávú fenntartható fejlődés alapfeltételei: a jól 
működő ökológiai rendszerek, a kulturális és természeti 
örökség védelme és fejlesztése 

• Támogatni kell az ökológiai rendszerek és a természeti 
értékeik miatt védett területek környezeti 
infrastrukturális hálózatokba történő integrációját 
minden szinten 

• A tájak értékének védelmét és fejlesztését minőségi 
szempontok figyelembevételével kell végezni 



• A környezetbarát munkahelyteremtés és a rekreációs 
funkciók megerősítése kiegészítheti az értékek 
megóvását 

• A kulturális és természeti örökség helyi, regionális és 
interregionális kezelése elengedhetetlen 

• Támogatni kell az örökség védelmét, rehabilitációját, 
felhasználását, ha az hely-alapú megközelítés révén 
valósul meg 

• Fontos a helyi és regionális identitás erősítése a helyi 
és regionális közösségeknek a saját környezetükről, 
tájaikról, kultúrájukról és más egyedülálló értékeikről 
szerzett ismereteik és az irántuk érzett 
felelősségérzetük növelésével 

 



Válaszok 

• Koncentráció 

• Összekapcsolás 

• Együttműködés 



1. Koncentráció (a gazdasági 
sűrűségbeli különbségek leküzdése) 

• A gazdasági tevékenységek sokkal 
koncentráltabbak, mint a népesség (növekvő 
haszon, szolgáltatásokhoz jobb hozzáférés       a 
fővárosokban és a legtöbb sűrűn lakott városok 
vonzáskörzetében a nemzeti átlaghoz képest 
magas az 1 főre jutó GDP, a termelékenység, 
foglalkoztatás, innovációs tevékenység) 



• A közlekedési torlódás ugyanakkor 
méretgazdaságtalanságot is eredményez 

• Számos belvárosi terület küzd a városi hanyatlás 
és társadalmi kirekesztés problémáival        
alacsony 1 főre jutó GDP, munkanélküliség, 
bűnözés stb. 

 

• Itt a hangsúlyt az agglomeráció negatív 
hatásainak csökkentésére kell helyezni!  

• Valamint hogy minden csoportnak előnye 
származzon a termelékeny gazdaságokból 



• Több kisvárossal rendelkező köztes régiók számára is 
előnyös lehet ha erős városi hálózatokat hoznak 
létre, összehangoltan fejlesztik tovább erősségeiket 

• A köztes és vidéki régiókban található városok és 
nagyvárosok létfontosságú szolgáltatásokat 
nyújtanak a környező vidéki területek számára is 

     a nagyvárosoktól távoli vidéki térségekben a kis és 
közepes városok sokszor fontosabb szerepet töltenek 
be, mint ami a nagyságuk alapján várható lenne  
feladatuk hozzáférést nyújtani a szolgáltatásokhoz, 
infrastruktúrához       elengedhetetlenek az 
elvándorlás megakadályozásához, valamint ahhoz, 
hogy vonzó lakóhelyek maradhassanak  



• DE! A vidéki területek továbbra is az EU fontos részét 
képezik 

• A természeti erőforrások és a természeti területek 
(tavak, erdők, Natura 2000 stb.) nagy része itt 
található 

• A levegő minősége jó 

• Gyakran vonzó és biztonságos lakó- és 
kirándulóhelyekkel rendelkeznek 

 

• Cél: megakadályozni a növekedés túlzott 
koncentrációját és minden területen elősegíteni a 
városi koncentráció eredményezte haszonhoz való 
hozzáférést 



2. Területek összekapcsolása 
(távolságok áthidalása) 

• Több, mint a jó intermodális közlekedési hálózatok 
megléte! 

• Szükségessé teszi a szolgáltatásokhoz való 
megfelelő hozzáférést (eügy, oktatás, fenntartható 
energiaforrás, internet, energiahálózatokkal 
megbízható kapcsolat, erős kapcsolat a vállalkozások 
és kutatóközpontok között) 

• Félreeső régiókban a lakosság 40%-a 30 percnél 
messzebb lakik a kórháztól és 43%-uk több mint 1 
órányira lakik felsőoktatási intézménytől (távoktatás 
jelentőségének növekedése) 



3. Együttműködés (a széttagoltság 
leküzdése) 

• Határokon átnyúló problémák is együttműködést 
igényelnek pl. éghajlatváltozás, árvizek, biodiverzitás 
elvesztése, környezetszennyezés, ingázással kapcsolatos 
környezetvédelmi problémák 

• DE! a határokon átnyúló ingázás megoldásához is gyakran 
közigazgatási szervek közötti együttműködésre van szükség 

• A belső határok mentén számos határon átnyúló 
együttműködés 

• A külső határokkal rendelkező régiók gazdasági fejlettség 
tekintetében elmaradnak a többi régiótól 

• Azonban délen és keleten olyan régiók veszik körül az EU-t, 
ahol még ennél is alacsonyabb az 1 főre jutó GDP és 
nagyobb a népességnövekedés             erős migrációs 
nyomást eredményez 



Különleges földrajzi jellemzőkkel bíró 
régiók 

• Azok a hegyvidéki régiók, amelyek gyakran 
egyben határmenti régiók is, és ahol a népesség 
több mint 1/3-a vidéki területeken él 

• Azok a szigeti régiók, amelyek gyakran hegyvidéki 
területeken találhatók, és ahol a népesség több 
mint 50%-a határmenti területeken él (az EU 7 
legkülső régiója közül 6 sziget) 

• 18 ritkán lakott régió, melyek mindegyike 
hegyvidéki és majdnem mindegyike határmenti 



Folyt. 

• Vannak még különleges jellemzőkkel bíró régiók 
is, melyek közös kihívásokkal néznek szembe (pl. 
azok a partmenti övezetek, melyek a globális 
felmelegedéshez kapcsolódó kockázatoknak 
vannak kitéve, illetve a legkülső régiók is 
egyaránt) 



1. Hegyvidéki területek 

• Az EU népességének 10%-a hegyvidéki régiókban él 
(az 1 főre jutó GDP az átlag kb. 80%-a, a lakosság az 
utóbbi 10 év során nőtt vagy változatlan maradt) 

• Gyakran népszerű turisztikai célpontok 

• Általában jó alapszolgáltatások, de jelentős 
különbségek a régiók között 

• Kihívások: éghajlatváltozás, korlátozott számú 
gazdasági tevékenységtől való függőség, 
idegenforgalomhoz kapcsolódó nyomás, biológiai 
sokféleség csökkenése 



2. Szigetek 

• EU népességének 3%-a szigeti régiókban él 

• Sokféleségük miatt nem lehet általánosítani 

• Nagymértékben eltérnek az 1 főre jutó GDP és a 
népesség tekintetében is 

• Egyes régiók teljesen az idegenforgalomtól függnek, 
mások sokrétű szolgáltatásokkal rendelkeznek 

• Többségükben nőtt a népesség, de számos régió 
továbbra is küzd a megközelíthetőség, a kisméretű 
piacok, az alapvető szolgáltatások magas költsége és 
az energiaellátás problémájával  



3. Ritkán lakott területek 

• 2,6 millió fő 

• 1 főre jutó GDP jelentős különbségeket mutat 

• Általában változatlan népesség, de 3 régióban 
5% feletti volt a népességcsökkenés 

• Alacsony népsűrűség 

• Periférikus fekvés 

• Termelőipartól való függőség 



Területi kohézió a szakpolitikákban 

• Közlekedéspolitika 

• Energiapolitika 

• Internet-hozzáférés 

• KAP 

• Lisszaboni stratégia 

• Integrált tengeri szakpolitika 

• Környezetvédelmi politika 

• Kutatáshoz való hozzáférés, transznacionális 
projektek 

• Versenypolitika 



TA2020 irányultsága 

• Stratégiai és integrált megközelítés 

• Területi alapú tervezés 

• Többszintű tervezés és végrehajtás 

• Szubszidiaritás és partnerség 

• Szinergia elve  

• Akció-orientáltság 

 



Területi prioritások 

• Többközpontú és kiegyensúlyozott területfejlesztés; 

• Integrált város- és térségfejlesztés;  

• Határon átnyúló és transznacionális funkcionális régiók 
területi integrációja, a globális versenyképesség elérése 
érdekében;  

• Helyi gazdaságokon alapuló régiók 
versenyképességének növelése;  

• Egyének, közösségek és vállalkozások hozzáférésének 
javítása;  

• Ökológiai, természeti és kulturális értékek kezelése. 



Köszönöm a figyelmet! 


