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Az EU Bizottság részéről a Duna Régió Stratégia összeállításáért felelős DG REGIO 2010 
július elején eljuttatta a tagországoknak a korábban benyújtott nemzeti hozzájárulások és a 
stakeholder konferenciák tapasztalatai alapján elkészült Akcióterv egyeztetési változatát. Az 
ebben foglaltak képezik a későbbi, tagállamokkal történő két-, illetve többoldalú tárgyalások 
alapját és az együttműködések keretében kiválasztásra kerülő akciók legitimitását. 
 
Az EDRS akcióterv összefoglaló két részből áll, egy bevezetőből és egy részletes, prioritások 
mentén felépülő akciótervből. A bevezető tartalmazza a stratégiai megközelítést, illetve a 
prioritásokon keresztül illusztrálja a konkrét cselekvésig (projektek) történő eljutást. A 
folyamat lényege, hogy az akciótervben szereplő akciók1 vagy projektek2 megvalósítását a 
szubszidiaritás elve alapján az államok és az érintettek végzik.  
 
Szerkezetét tekintve az akcióterv világosan meghatározza a prioritásokat, feltünteti a 
megvalósításhoz, illetve a nyomon követéshez szükséges információkat. A prioritások jól 
körülhatárolt akciókra bontottak, az akciók alátámasztását szolgáló egyes példaértékű 
projektjavaslatok bemutatásával. Az akciótervben feltüntetett akciók közös jellemzője, hogy 
támogatják a meglévő EU szakpolitikákat, többek között a 2020-ig az EU stratégiai 
irányvonalait körvonalazó EU2020 dokumentumot, a fenntarthatóság elveire épülő integrált 
megközelítést, a társadalmi együttműködést és számos más hatályos uniós előírás teljesítését. 
A példaként bemutatott projektek nemzetközi jellegük miatt várhatóan javítják a Duna régió 
egészének társadalmi – gazdasági – környezeti helyzetét, szakmailag és pénzügyileg 
megvalósítható beavatkozásokat jelentenek. 
 
Annak ellenére, hogy az akcióterv bizonyos időtávra tekintve stabil, azonban az idő múlásával 
a tematikus prioritások3 átalakulhatnak, így az akciók és projektek is felülvizsgálatra 
kerülhetnek, átalakulhatnak vagy kicserélődhetnek (ez az ún. „gördülő” tervezés). 

                                                 
1 Az akció az államok és érintettek beavatkozását kívánó fontos prioritás, ami az adott prioritási (téma)terület 
céljaival van összhangban. Ez lehet új szemlélet, javuló szakpolitikai koordináció, illetve olyan cél melyet az 
adott állam saját módszereivel ér el, azonban nem szükséges, hogy finanszírozása legyen. Minden akciónak az 
alapját a jelenlegi EU kompetenciák és az EU joganyagból származó elvárások jelentik. Példák: új szemlélet – A 
foszfátok eltávolítása a mosóporokból, javuló szakpolitikai koordináció – A TEN-T és TEN-E hálózatok 
felülvizsgálata során közös álláspontról történő megállapodás. 
2 A projekt konkrét cselekmény kezdő és befejező időponttal, ami finanszírozást, projektvezetőt és partnereket 
kíván. 
3 Prioritások jelentik azokat a fő (téma)területeket, melyek esetében a makro regionális stratégia hozzájárulhat a 
jelenlegi helyzet javulásához a legnagyobb problémák (kihívások) megoldásával vagy a lehetőségek jobb 
megragadásával. Ennek érdekében a dokumentumban minden prioritás megadja a főbb megoldásra váró 
konfliktusterületeket. 
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A dokumentum legfontosabb megállapításaival a következő tématerületekre terjed ki: 
 
A) A KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK ÉS AZ ENERGIARENDSZEREK ÖSSZEKÖTTETÉSÉNEK 
JAVÍTÁSA  

 
1) Az elérhetőség és mobilitás javítása 

 
A mobilitás ténye túlmutat a közlekedés műszaki és infrastrukturális vonatkozásain, így 
kiterjed közlekedés szervezési kérdésekre, a közlekedés iránt támasztott igényekre, a területi 
fejlődésre és az egyes személyek életvitelére is. A rendszert érintő problémák nagy részét a 
koordinált tervezés és megvalósítás hiánya okozza, ezért fontos a már létező kormányközi 
szervezetek támogatása. Megfelelő fejlesztések megvalósítása esetén a Duna költséghatékony 
közlekedési folyosóvá válhat. A belvízi hajózás szempontjából a dunai áruszállítás a rajnainak 
mindössze 10%-a, kihasználtsága az intermodalitás javítása vagy jobb eszközpark 
segítségével növelhető. A fejlesztési igényeket befolyásolja, hogy a Duna nem hajózható az 
év teljes szakában, a kikötők fejlesztésre szorulnak, nem elégséges sem a hajópark, sem a 
személyi állomány.  
A közút- és vasúthálózat rendszere nem hatékony, némely eleme hiányzik, ideértve egyes 
határátlépési pontokat is. 
 

2) Az energiarendszerek integrációja, energiahatékonyság és megújuló energiák 
használata 

 
Az energiarendszereket az energiahálózatok és energiapiacok alkotják, ezért fontos, hogy a 
hátrányos helyzetű, illetve távoli térségek is hozzáférjenek a transz-európai energiahálózathoz 
(TEN-E). Emellett fontos tényező az energiabiztonság, a diverzifikáció és a hatékony 
irányítás. Az infrastruktúra fejlesztéseket, az energiahatékonyság növelését, a megújuló 
energiaforrások használati arányának növelését nemzeti szint felett kell kezelni, így 
egységesíthetők a piacok és kiépíthetők a hálózat hiányzó elemei. A piacszervezési és 
együttműködési intézkedések révén szavatolható az energiabiztonság, a kereslet és kínálat 
egyensúlya. Az energiahatékonyság növelése érdekében a piaci forrásokat integráltan kell 
kezelni, az ellátás biztonsága pedig növelhető az energiaigények csökkentésével, valamint a 
Duna régióban előállított energia részarányának növelésével.  
 
B) A KÖRNYEZET VÉDELME, VÍZKÉSZLETEK VÉDELME ÉS KOCKÁZATKEZELÉS  

 
3) A biodiverzitás, a tájkép, valamint a levegő és talajminőség megőrzése és 
fenntartása 

 
A Duna menti természeti örökség európai jelentőségű, melynek veszélyeztetettsége az elmúlt 
évtizedekben megnövekedett. Ezért számos uniós környezetvédelmi irányelv és jogszabály 
született, melyek betartása kulcsfontosságú. Az őshonos fajok élettereinek csökkenése 
(erdőirtás, városfejlődés, intenzív gazdálkodás, vízerőművek stb.) az egyik legfontosabb 
megoldandó probléma. A védett területek összehangolt kezelése, az élőhely-rendszerek 
összekapcsolása és az ismeretek bővítése és cseréje növelik a természeti erőforrások 
fenntartható használatát, miközben a környezettudatosságra is kedvező hatást gyakorolhatnak.  
A területhasználat módjának a vízháztartás, valamint a talajvédelem szempontjából is fontos 
szerepe van. A légszennyező anyagok kibocsátóinak egységes adatbázisba vételével a 
levegőszennyezés csökkentése érdekében fogalmazhatók meg megfelelő intézkedések. 
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Olyan prioritási területről van szó, amely szoros együttműködést kíván más szakterületi 
érdekekkel (pl. turizmus, közlekedés-szállítás, mezőgazdaság).  

 
4) Vízminőség fenntartása és javítása  

 
A jó minőségű édesvízhez való hozzáférés létfontosságú. A víztestek védelme az országok 
közötti megosztottságuk miatt közös felelősség, ezért nemzetközi és ágazatok közötti 
együttműködést igényel. Jelentős az 1994-ben Szófiában aláírt Duna Védelmi Egyezmény 
érvényesülése érdekében létrehozott Duna Védelmi Bizottság –ICPDR- koordináló szerepe a 
vizek jó  állapotának elérését célzó EU Vízkeret Irányelvének végrehajtásában, a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek készítésében. Több mellékfolyóra is létrejöttek hasonló 
együttműködések, mint például a Szávára, illetve a Tiszára.  
A Duna az egyetlen olyan európai folyó, amely a WWF International 2007. évi jelentésében a 
világ10 legveszélyeztetettebb folyói között szerepel. A mederváltozások, a vízszennyezés és a 
nem őshonos (invazív) fajok terjedése, mint legfontosabb megoldandó problémák mellett, 
kritikus kérdések még az árvizek és a vízhiány, amelyekről az 5. fejezetben esik szó.  
Adatok támasztják alá, hogy a Fekete tenger kedvezőtlen vízminőségének alakulásában a 
Duna szennyezettségének van – a többi folyóhoz mérten - legnagyobb szerepe. A Duna 
vízgyűjtő-gazdálkodási terve és az alátámasztó kutatások, monitorozás és elemzések feltárták, 
hogy az agglomerációk, ipar és mezőgazdaság részben kezelt, vagy kezeletlen szennyvizei, 
illetve kémiai szennyezései okozzák a folyó oxigénháztartásának romlását, valamint felelősek 
az eutrofizációért.  

 
5) Természeti és ember okozta kockázatok kezelése 
 
A klímaváltozás hatásaként kialakuló extrém időjárási helyzetek Európa szerte, s így a Duna 
Régióban is a felmerülő problémák megoldását sürgetik. Az áradások, az aszály, erózió és 
jégzajlás gyakoriságának növekedése várható, amelyek közvetlenül veszélyeztetik a 
lakosságot és a gazdaság szereplőit. Emellett a Duna Régióra az ipari kockázatok magas 
száma jellemző, ami állandó környezeti kockázattal fenyeget. Az elmúlt időszak súlyos 
szennyeződéseinek példái bizonyítják, hogy a potenciális szennyező források ismerete és a 
gyors válaszlépések kulcsfontosságúak a vészhelyzet megelőzése, illetve csökkentése terén. 
A Duna Régióban számos árvízi kockázatnak kitett térség található. A klímaváltozás 
várhatóan tovább növeli a szélsőséges vízjárásokat, és a vízellátásra is hatással lesz. Ezért 
közös eljárásrendet kell kidolgozni a katasztrófák megelőzésére és a gyors reagálásra, a 
kockázatkezelésben résztvevők összekapcsolására. Cél egy Duna Klíma Adaptációs Stratégia 
kidolgozása a turisztika, vízgazdálkodás, navigációs és agrárszektorok bevonásával, valamint 
az ICPDR vezetésével egy nemzetközi Árvízi Kockázat Kezelés Terv megvalósítása. Az 
árvizekkel és a klímaváltozással kapcsolatban fontos a területi tervezési és építés-szabályozási 
eljárások fejlesztése, valamint a települések tapasztalatainak és jó gyakorlatainak cseréje. 
 
C) TÁRSADALMI-GAZDASÁGI ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE  

 
6) Tudás és innováció 

 
Az innovációs fejlettséget tekintve  jelentős az északnyugat-délkeleti megosztottság a Duna 
régióban. Elsősorban az együttműködés intenzitása, a partnerség, az innováció mögötti tőke, 
ill. a K+F-re fordított vállalati beruházások terén vannak nagy különbségek. Az egész 
térségben általános probléma az innovációs projektek alulfinanszírozottsága, a kormányzati 
támogatás, a magasan képzett humánerőforrás hiánya. Bár a kutatások területén az egyetemek 
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és kutatóintézetek között hagyományosan magas szintű a kétoldalú együttműködés, a 
többoldalú együttműködések rendszere azonban hiányzik. Közös kutatási, oktatási 
együttműködések kialakíthatók földrajzi alapon, vagy szakterületenként, melynek alapját 
jelentheti például a Dunai Rektorok Konferenciája, amely 51 tagintézményt számlál 13 
országból.  
 

7) Versenyképesség és vállalkozások támogatása az Egységes Piacon  
 

A régióban a legnagyobb kihívásokat a versenyképesség eltérő szintje és a vállalkozások 
számára nyújtott különböző keretfeltételek jelentik. A vállalkozásokat támogató intézményi 
kapacitások és az iparági szövetségek erősítésével megteremthetők az innováció helyi 
feltételei. A makro-regionális szintű együttműködések erősítik az Egységes Piac kiteljesítését, 
különösen a szolgáltatási ipar területén. 
A nemzetközi együttműködések erősítése döntő jelentőségű a különböző fejlettségű és 
innovációs környezettel bíró országok esetében. Ennek érdekében a “klaszter megközelítést” 
kell előnyben részesíteni, és a rendszert a meglévő klaszterek feltérképezése alapján kell 
felépíteni. Fontos az Európai Kutatási Térség (ERA) keretein belül adott együttműködési 
lehetőségek jobb kihasználása.  

8) Információs társadalom  
 
Az információs társadalom a kohézió és a környezeti fenntarthatóság egyik forrása. Segíti  a 
közszolgáltatások alkalmazkodását a felhasználói igényekhez, (pl. elektronikus kereskedelem, 
e-kormányzás, e-egészségügy, e-oktatás/tanulás;) a polgárok információval való ellátását, az 
innovációk számának növelését és a piacképesség erősítését.  
Az EU27 többi országával összehasonlítva a Duna Régióban nem kellően fejlett az 
információs társadalom. Növelni kell az otthoni, a vállalati és a közszférában lévő 
számítógépek számát, a szélessávú lefedettséget ki kell terjeszteni különösen a vidéki 
térségekben és az olyan e-tartalmak elérhetőségében, mint e-kormányzás, e-egészségügy, e-
oktatás, e-kereskedelem, e- szociális befogadás.  
 

9) A dunai térség emberi erőforrásainak teljeskörű kiaknázása  
 

A születések számának csökkenése miatt a térség népessége csökken, a magasan  képzett 
munkaerő részaránya is általában alacsonyabb, mint az EU27 többi országában. A csökkenő 
népesség, és a kevésbé képzett munkaerő sürgetővé teszi  az emberi erőforrás jobb 
kihasználását. A régióban a kutatók és hallgatók mobilitása, azaz a  tudás “mobilitása” is 
alacsonyabb fokú, mint Európa más részein. A munkaerő mobilitása érdekében  különösen 
fontos a szociális biztonsághoz és a képzettségek elismeréséhez kapcsolódó jogi és 
adminisztratív kérdések megoldása. Számos területen szükség van a beavatkozásra, különösen 
a tudás, a képességek, és a termelékenységek fejlesztése terén, ami az oktatás-képzés 
segítségével oldható meg. A munkaerő-piaci integráció elősegítése érdekében fontos a 
munkaerő-piaci szervezetek közötti szorosabb együttműködés, beleértve a stratégiák 
összehangolását, és az információk cseréjét. A munkaerő, a kutatók, a hallgatók és az orvosok 
kölcsönös “cseréjének” növelése, illetve az egyirányú migrációs folyamatok mérséklése 
érdekében erősíteni kell az együttműködést az alap-, közép és felsőfokú oktatási szervezetek 
között, illetve a szakmák és diplomák kölcsönös elismerését. 

10) Befogadó dunai térség létrehozása 
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Európában a cigány lakosság 80%-a a Duna vízgyűjtő területén él, társadalmi 
beilleszkedésüket gyakran csak a megkülönböztetés elleni fellépés elve mentén kísérelték 
meg elősegíteni. Ugyanilyen fontos tényező azonban a társadalmi-gazdasági kirekesztettség 
és a területi szegregáció jelensége. Emiatt minden területi szinten egyaránt fontos a 
szakpolitikák és akciók koordinációja az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy és a 
lakhatás területén. Magasabb fokú  tudatosság és új monitoring rendszer támogatni tudja a 
hatóságok munkáját. Különösen fontosak azok a projektek, amelyek közelebb hozzák 
egymáshoz a cigány és többségi társadalom tagjait.  

11) Turizmus és a dunai kultúra elősegítése 
 
A Duna térség sajátossága a történelmek, kultúrák, etnikumok, vallások, piacok, társadalmak 
és államok széleskörű és sokszínű öröksége. A kultúra területén megkötött nemzetközi (pl.: 
UNESCO) egyezményekkel összhangban a kultúra erősíti a befogadás, a nyitottság, valamint 
egymás elfogadásának, kölcsönös tiszteletének az értékeit. Elősegíti a közösségek közötti 
megbékélést és a társadalmi-gazdasági fejlődést a regionális együttműködésen és a kultúrák 
közötti párbeszéden keresztül, miközben biztosítja a fenntarthatóságot és a közös akciók 
folytonosságát. A turizmus részben kapcsolódva a kultúrához és örökségvédelemhez, egyre 
meghatározóbban járul hozzá a gazdasági növekedéshez. Ezért fokozott igény mutatkozik a 
Duna turisztikai pozícionálására, egy egységes turisztikai arculat kialakítására. 
A különböző nemzetiségűek közötti kapcsolat erősíti a kreativitást, és megfelelő alapot jelent 
az innovációhoz és gazdaságfejlesztéshez. A turisztika kulturális megközelítése javítja a 
térség vonzerejét úgy a helyi lakosság, mint a turisták felé. Ez jelenthet közös fellépést a 
reklám területén, nemzetközi kiállításokat és eseményeket, csereprogramokat az irodalom, 
zene és művészetek területén, kutatási és innovációs kooperációkat az örökségvédelmi, 
kulturális és turisztikai kérdésekben, együttműködést a történelmi emlékművek megőrzése 
érdekében. 

D) A KORMÁNYZATI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE 
 

 
12) Intézményi kapacitások és együttműködés megerősítése 

 
 
A Duna Régió országai különböző karakterű és többé kevésbé hagyományokon alapuló 
jogrendszerrel, átláthatósággal, demokráciával, piacgazdasággal és általánosságban politikai 
stabilitással rendelkeznek. Az intézményi kapacitás tekintetében igen nagy különbségek 
vannak az egyes országok, az állami és a civil szféra, valamint a városi és a vidéki térségek 
között, amelyek  kihatnak a politikai érdekérvényesítő képességre is. A Duna régióbeli 
szorosabb együttműködés és a növekedési potenciálok feltárása erősen függ az együttműködő 
partnerek közti bizalomtól, ezért tiszta, átlátható szabályozás, a felelősségek megosztása, és a 
kompetenciák különböző szintű intézményekbe telepítése, valamennyi szinten az 
információáramlás elősegítése és a közös munkák gyakorlatának kialakítása szükséges.  
 

13) Biztonsági problémák 
 
A gazdasági integráció és a határon átnyúló kereskedelem magában hordozza a szervezett 
bűnözés növekedésének veszélyét. A Duna menti államok további fejlődésének alapja a béke, 
biztonság és gazdasági prosperitás, amelyeket segítik a jogszabályok, a korrupció és a 
szervezett bűnözés elleni harc, az illegális migráció és határátlépések megelőzése. Az eltérő 
törvénykezés és a szakpolitikák különbözősége, a határon átnyúló jogharmonizációk elérése 
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hosszú és nehézkes, ami kedvez a szervezett bűnözésnek, ezért fontos szerepe van a jó 
gyakorlatok elterjesztésének.  
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