
A Duna-men� országok közös célja a demokra�kus
intézmények, aközponti,regionáliséshelyiközigazgatás,valamint
a civil társadalomműködésének javítása annak érdekében, hogy
biztonságosabb és megbízhatóbb környezetet biztosítsanak
polgáraik számára.

A fent említe� cél elérése érdekében közös tevékenységeket
kezdeményeztek az átláthatóbb és hatékonyabb poli�kai, civil
ésközigazgatásistruktúrákbiztosítása,atöbbszintűkormányzási
mechanizmusok javítása, a határokon átnyúló közösségek
adminisztra�v együ�működésének megkönnyítése, a
korrupcióésaszerveze�bűnözéselleni küzdelemcéljából.

A RÉGIÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSA
okosan és fenntarthatóan

A KÖRNYEZET VÉDELME
�szta és zöld

JÓLÉT MEGTEREMTÉSE
okos, innova�v és befogadó módon

A Duna-medencét összete� és mégis törékeny
ökoszisztémák és élőhelyek jellemzik, amelyek minden
emberi tevékenység alapját képezik. Az éghajlatváltozás
kontextusában a természe� erőforrások fenntartható
felhasználását és a környezet minőségének általános
megőrzése a Duna régió fő kihívásai közé tartoznak.

Ezen kihívások leküzdésére az EDRS konkrét
együ�működési tevékenységeket javasol a vízminőség
helyreállítása és fenntartása, a biodiverzitás, a táj, a
levegő és a talajminőségénekmegőrzése és a környeze�
kockázatok kezelése érdekében.

AzEDRSafenntartható,befogadóésintelligensnövekedéshez
való hozzájárulást célozza meg a közlekedés, az energia, a
kultúra és az idegenforgalom területén végrehajtott
intézkedések révén, a régió általános kapcsolódásának
javításáraösszpontosítva.

A Duna-régió országainak közös erőfeszítései jelentős
előrelépésekhez veze�ek az infrastrukturális munkák
összehangolása, a közlekedési és energiarendszerek
üzemeltetése, a zöld energiával kapcsolatos bevált
gyakorlatok cseréje, valamint a Duna-men� kultúra és
turizmus előmozdítása terén, a térségben beazonosíto�
legfőbbnehézségek leküzdése érdekében.

A legheterogénebb európai makrorégió részeként az EDRS
országok jelentős különbségeket mutatnak az innováció, a
tudás alapú társadalom, a versenyképesség, az oktatás, a
munkaerőpiac és a társadalmi integráció tekintetében.

ÉppenezértaDuna-régióbanajólétmegteremtéséreirányuló
tema�kus területek célja a kutatás és fejlesztés kiválóságának
ösztönzése,atudásszolgáltatókösszekapcsolása,az innováció,
kutatás és az üzle� vállalkozások közö� transznacionális
együ�működés ösztönzése, az üzle� terület támogatásának
javítása, a munkaerő-potenciál kihasználása és a szegénység
elleni küzdelem.

A RÉGIÓ MEGERŐSÍTÉSE
hatékonyság, megbízhatóság és biztonság

Kapcsolódás

Kapacitás és biztonság

Környezetvédelem
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Makroregionális stratégia a Duna
régió fejlesztésére és védelmére

Európa újragondolása: a
makroregionális megközelítés
Európának javítania kelle� a regionális együ�működés
szintjét az olyan kihívások megoldása terén, amelyek
túlmutatnak az államhatárokon és olyan összete� hatással
és következményekkel bírnak, hogy egyetlen régió vagy
ország sem képes azokat egyedül kezelni. Így alakíto�ák ki a
makroregionális stratégiákat olyan integrált
együ�működési keretekként, amelyek válaszolnak ezekre a
kihívásokra és nagy kiterjedésű földrajzi területeken
ösztönzik a gazdasági, társadalmi és terüle� kohéziót.

A makroregionális stratégiák jobb szakpoli�kai koordinációt
biztosítanak, egybegyűjtve a kormányzat minden szintjén a
kulcsfontosságú érdekelt feleket azzal a céllal, hogy ak�van
vegyenek részt és olyan hatékony közös
kezdeményezéseket javasoljanak, amelyek megfelelő
megoldást kínálnak a közös terüle� kihívásokra. A jobb
együ�működés, a tapasztalatcsere és a tudás átadása révén
a makroregionális stratégiák elősegí�k az EU-tagállamok és
az EU-n kívüli országok fenntartható fejlődésének
szinergikus és fenntartható stratégiai megközelítését.

A makroregionális stratégiák lehetőséget kínálnak az
érdekelt felek és az elérhető finanszírozási források közö�
együ�működésre azért, hogy a közös fejlesztési
prioritásokra és igényekre összpontosíthassanak.

Jelenleg 4 EU makroregionális stratégia létezik:

Az EU Duna-régió stratégiája (EDRS) azokkal a közös
kihívásokkal foglalkozik, amelyekkel a Duna vízgyűjtő
területén elhelyezkedő országok szembesülnek, amely
államok erősebb együ�működése hozzájárul a gazdasági,
társadalmi és terüle� kohéziómegvalósításához. A stratégia
szinergiákat hoz létre, és megkönnyí� az összes érdekelt fél
együ�működését és hálózatépítését a meglévő erőforrások
hatékonyabb felhasználása érdekében.

Az EDRS kilenc EU-tagállamot (Ausztria, Bulgária, Cseh
Köztársaság, Horvátország, Magyarország, Németország,
Románia, Szlovák Köztársaság és Szlovénia) és öt EU-n kívüli
országot (Bosznia-Hercegovina, Moldovai Köztársaság,
Montenegró, Szerbia és Ukrajna) foglal magába, a makro-
régió 115 millió lakosnak nyújt o�hont és a Fekete-erdőtől
a Fekete-tengerig terjed.

A stratégia négy fő tema�kus területet taglal: kapcsolódás,
környezetvédelem, a jólét és biztonság megteremtése.
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