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Καλώς ορίσατε στην τέταρτη ενημέρωση του 
έργου EURE!

Εάν ενημερώνεστε για το έργο μας, πιθανότατα θα έχετε 
παρατηρήσει ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους υπήρξε ιδιαίτερα 
πολυάσχολο και παραγωγικό αφού  διεκπεραιώθηκαν πολλά και 

σημαντικά.

Αρχικά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι 
δημοσιεύτηκε η πολυαναμενόμενη Κοινή έκθεση, με θέμα «Καλύτερη 
και βιώσιμη ποιότητα ζωής στις Ευρωπαϊκές πόλεις». Στόχος της 
έκθεσης είναι αφενός, η επισκόπηση των λόγων για τους οποίους η ΕΕ 
παρεμβαίνει και πρέπει να συνεχίσει να το κάνει, σε αστικές περιοχές, 
καθώς και πώς οι φορείς των αστικών περιοχών αντιλαμβάνονται την 
παρέμβαση της ΕΕ. Η έκθεση περιέχει σημαντικές πληροφορίες για 
την πορεία της ΕΕ σε 10 βασικούς τομείς και παρουσιάζει 55 ιστορίες 
επιτυχίας, συμπεριλαμβανομένων και 10 καλών πρακτικών από το ΟΕΕ- 
Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις – που αφορούν την κατηγορία 
Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη. Στην έκθεση επισημαίνεται η έννοια 
της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ως μια νέα εγκάρσια κινητήρια 
δύναμη της περιφερειακής ανάπτυξης. Η Κοινή Έκθεση προτείνει 
την συμπερίληψη  των «πράσινες συμφωνίες», στην νέα πολιτική 
συνοχής, δηλαδή συμφωνίες που θα υπογράφονται όχι μόνο από τις 
περιφέρειες και την ΕΕ, αλλά και από τις εμπλεκόμενες τοπικές αρχές 
και τους εμπλεκόμενους επιχειρηματικούς φορείς. Η αναφορά είναι 
μέχρι στιγμής διαθέσιμη στο Διαδίκτυο στα Αγγλικά, αλλά σύντομα θα 
κοινοποιηθεί μια εκτελεστική περίληψη στα Ελληνικά. 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Κοινής έκθεσης, προχωρήσαμε στην 

ετοιμασία μιας συμπληρωματικής με τίτλο «Ενίσχυση της συμμετοχής 
των μικρών, μεσαίων και περιφερειακών πόλεων στον ορισμό της 

Ευρωπαϊκής Αστικής Πολιτικής». Η έκθεση αυτή επικεντρώνεται 
στη θέση και το ρόλο των αναφερόμενων πόλεων στις 

προτεραιότητες των αστικών πολιτικών. Το κύριο ερώτημα 
που απαντά είναι πώς να βελτιώσει την παρουσία τους 

στον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αστικής Πολιτικής και 
τη συμμετοχή τους σε κονδύλια που διατίθενται από 
το μελλοντικό αντίστοιχο άρθρο 7 του κανονισμού 
ΕΤΠΑ στις αστικές πολιτικές. Μέσω αυτής της έκθεσης, 
η ομάδα του έργου EURE εκθέτει 10 προτάσεις 
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απευθυνόμενες στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής. Το μέλλον θα δείξει κατά πόσον θα 

εισακουστούν και υιοθετηθούν!
  

Ίσως έχετε επίσης εντοπίσει τις πρώτες μας Περιφερειακές 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και 
τις δράσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια αυτού, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και γιατί όχι, να εγγραφείτε 
και στο EUREka!

Ομάδα έργου EURE
www.anel.com.cy

Εκθέσεις, οι οποίες σκιαγραφούν λεπτομερώς την κατάσταση 
των μέσων πολιτικής αστικού περιβάλλοντος στις περιοχές 
παρέμβασής μας. Έχουμε ήδη χαρτογραφήσει την κατάσταση 
για την Ισπανία / την Πορτογαλία, τις περιοχές Empoli και 
Lubelskie.

Τέλος, συναντηθήκαμε συνολικά δύο φορές (δυστυχώς 
διαδίκτυακά λόγω των παρουσών συνθηκών Covid-19). Τον 
Απρίλιο, η περιοχή Lubelskie μας κάλεσε να διερευνήσουμε 
το μέλλον της αστικής πολιτικής της ΕΕ και την εφαρμογή του 
μέσου ΟΕΕ στην Πολωνία, ένα θέμα υψηλού ενδιαφέροντος 
λόγω της τρέχουσας ενημέρωσης της εθνικής αστικής πολιτικής 
με ορίζοντα έως το 2030. Δύο μήνες αργότερα, ταξίδεψαμε 
στο Πίλσεν και γνώρισαμε πώς χρησιμοποιείται  ως όργανο 
αειφόρου αστικής ανάπτυξης στην Τσεχική Δημοκρατία. Και 
στις δύο περιπτώσεις, οι συζητήσεις συμπεριελάμβαναν 
παραδείγματα υφιστάμενων μελέτες / περιπτώσεων και καλές 
πρακτικές. Τα βίντεο είναι όλα διαθέσιμα στον ιστότοπο, 
οπότε αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να τα ρίξετε μια ματιά.
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