
A növekedés, foglalkoztatás és kohézió     városai

Népességünk 80%-a a városokban és azok peremén 
lakik. Ez az embersűrűség természetes módon érleli 
meg az összes igényt (szállításra, lakhatásra, kikapcso-
lódásra, kultúrára…) és az összes nehézséget (közbiz-
tonságban, munkanélküliségben, levegőszennyezés-
ben…). E sokoldalú problematika kezelésére számos 
döntéshozó és szereplő létezik. A szerepvállalók és a 
problématömeg e széles skálájával szemben a polgár 
egyedül áll, és ő az, aki mindig, mindennap találkozik a 
lakótelepén belüli mozgás és a munkába menés nehéz-
ségeivel, ő a levegőszennyezés vagy a közbiztonság hiá-
nyának szenvedő alanya. Jól látható, hogy a minden-
napokban e problémák elkerülhetetlenek, és egymást 
érik, és nem lehet hatékonyan kezelni őket, ha kire-
kesztő módon és egyeztetés nélkül beszélnek róluk. 
Éppen ezért azt ajánlom, hogy kapjon integrált meg-
közelítést a várossal kapcsolatos kérdések kezelése.

Demokratikus Európánkban a közszereplőknek 
ügyelniük kell arra, hogy besztottjaik és polgártársa-
ik számára biztosított legyen az általuk végzett kü-
lönféle közszereplések koherenciája. A direktívák és 
állami támogatások mellett szükségessé vált, hogy a 
„döntéshozók” együttműködjenek az általuk terve-
zett megoldások egységesítésében. Ahhoz, hogy e 
koordináció az élet más területeire és más tematiká-
ira is kiterjeszthető legyen, mi – európai képviselő-
kollégáimmal együtt – a következőket kérjük:

>   a „bevált gyakorlatok” megosztását és elősegítését, 

>   a projektvezetők/koordinátorok körültekintő 
kinevezését.

Emellett úgy gondoljuk, hogy a mindenkori önkor-
mányzati hatóság van a leggyakrabban – de az is le-
het, hogy mindig – a legjobb helyzetben ahhoz, hogy 
felvállalja ezt a hivatást. Csakis a fenntartható városok 
– és a fenntartható közösségek – felépítése révén telje-
síthetjük a lisszaboni és a göteborgi célkitűzéseket.
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A város: Mindegyikünket érint, de 
ki vezet minket?
Jean-Marie Beaupuy, az Európai Parlament képviselője, a Regionális Fejlesztés 

Bizottságának (REGI) címzetes tagja, az Európai Parlament Város-Lakhatás Közös 

Csoportjának elnöke

>   Létrehoztuk a Város-Lakhatás Közös Csopor-
tot (lásd ezen az oldalon).

>   Elfogadtuk Jean-Marie Beaupuy: „A városi di-
menzió a bővítés kontextusában” című jelen-
tését, mely konkrét cselekvéseket kér ezek be-
vezetésének előmozdításához. Ennek érdeké-
ben, a Parlament a következőket kéri:

• az egyes európai intézmények különféle 
szolgálatai közötti jobb koordinációt;

• operatív területi párbeszédet az Európai Unió 
és a városok között, a kormányzati szervek és 
a városok között, valamint a polgárokkal;

• az Európai Unió eszköztárának fejlesztését, 
hogy felgyorsítható legyen a bevált gyakor-
latok bevezetése;

• az integrált várospolitika életbe léptetését 
területi és szakmai szinteken;

• ellenőrzési és nyomon követési tevékenységet 
az elért eredmények megismerése érdekében;

• kiemelt fi gyelmet a fi ataloknak és a nőknek.

>   Mi ügyelünk arra, hogy a 2007–2013-as kohé-
ziós politika jövendő közösségi stratégiai ori-
entációinak keretében, a városi dimenzió op-
timális kezelése biztosítva legyen.

A Város-Lakhatás Közös Csoport

A Város-Lakhatás Közös Csoport az összes poli-
tikai irányzatot tömörítő 68 képviselőből és 73 
partnerszervezetből áll, munkájában pedig a 
várospolitika szakértőit egyesíti. A csoport létre-
jötte számos olyan módosító javaslatra vezethe-
tő vissza, amelyek a strukturális alapok 2007–
2013-as periódusának jövendő szabályozásaira 
vonatkoztak. Szövetkezési és lobbizási célból 
jött létre. Két alapvető célkitűzése van:

>   Ösztönzést és segítséget nyújtani az európai 
és országos illetékeseknek a városok érdeké-
ben hozott hatékonyabb cselekvések életbe 
léptetéséhez.

>   A városok javát szolgáló jobb törvények kial-
kudása.

2004-es létrehozása óta e csoport az összes érin-
tett partner – választott vezetők, döntéshozók, 
egyesületek és állampolgárok – körében nagyon 
aktív a várost érintő kérdések fi gyelembevételé-
nek elősegítésében. 

Elérhetőség: http://www.udf-europe.net/main/
deputes_page.jsp?path=/deputes/beaupuy/
&type=auparlement/070905 

Az Európai Parlament, az európai 
intézmények „városi” ösztönzője

Az európai parlamenti képviselők között sokan 
vagyunk azok, akik felelős megbízatást vállal-
tunk községeinkben vagy régióinkban. Követke-
zésképp, mi a gyakorlatban ismerjük a realitáso-
kat. Ennek természetes következményeként, az 
Európai Parlamentben:

>   az első olvasat utáni szavazáskor (2005 júliu-
sa) kiegészítettük az eljövendő strukturális 
alapok (2007–2013) városi szintű szabályozá-
sait, éspedig: 

• elfogadhatóvá tettük a lakhatást (59. cikkely);

• megerősítettük a „városfejlesztés” tematiká-
ját (36. cikkely);

• megerősítettük a partnerség elvét (10. cikkely).


