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▶ AZ UNIÓ 
VÁROSFEJ-
LESZTÉSI

 MENETRENDJE
A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

Több mint 360 millióan élnek Európa városaiban. Ez 
több mint kétharmada az Unió lakosságának. Ezek  
a városi területek óriási közlekedési, mobilitási, mun-
kahely-teremtési, vállalkozásgazdálkodási, gazdasági, 
környezetvédelmi, lakhatási és szociális kihívásokkal 
szembesülnek, hogy néhányat említsünk a teendők 
közül. A városfejlesztési menetrend révén az Unió 
lépéseket tesz annak irányába, hogy hatékonyabban 
integrálja a városokat érintő említett kérdéseket az 
Unió politikájának alakításába. 

Mivel foglalkozik a városfejlesztési 
menetrend? 

Az Unió városfejlesztési menetrendjével kapcsolatos párbe-
széd már zajlik egy ideje. Az Európai Bizottság már a „Towards 
an urban agenda in the European Union” (A vá rosfejlesztés 
felé vezető út az Európai Unióban) (1) című 1997. évi közlemé-
nyében is azzal érvelt, hogy új törekvésekkel kell megerősíteni 
vagy visszaállítani az európai városoknak a társadalmi és 
kulturális integrációban, a gazdasági jólétben és a fenntart-
ható fejlődésben, valamint a demokrácia alapjaként betöltött 
szerepét. Az eltelt idő során a városfejlesztés az uniós dön-
téshozatali folyamatok kiemelkedőbb szereplőjévé vált, ami 
az új kohéziós politikában érzékelhető a leginkább. 

Ahogyan azonban a városokat érintő kihívások egyre komp-
lexebbé válnak, egyre többen adnak hangot annak a szem-
léletnek, hogy aktívabban be kell vonni a városokat az uniós 
politikák alakításába és végrehajtásába, illetve hogy az  
uniós politikákat is jobban hozzá kell igazítani valós igénye-
ikhez, mivel a városok lesznek a megvalósítás színterei. Az 
uniós városfejlesztési menetrendre irányuló új felhívások 
tükrözik ezeket az igényeket. Ezekre a felhívásokra vála-
szul az Európai Bizottság CITIES fórumot szervezett (2), hogy 
vitát indítson el az uniós városfejlesztési menetrend szük-
ségességéről. Mivel a fórumon egyértelmű igény merült   
fel a menetrend iránt, közleményt fogadott el (3),amely  

nyilvános konzultációt kezdeményezett a városfejlesztési 
menetrend legfontosabb elemeit illetően.

Nyilvános konzultáció az uniós 
városfejlesztési menetrend  
legfontosabb elemeiről 

A városfejlesztési menetrendről szóló nyilvános konzul-
táció 2014. július 18-án kezdődött és szeptember 26-án 
zárult . A konzultáció nagyon népszerűnek bizonyult ,  
a Bizottsághoz összesen több mint 220 válasz érkezett.  
A válaszadók között magánszemélyek, közigazgatási szer-
vek, magánvállalatok, valamint nemzetközi, civil társadalmi 
és egyéb típusú szervezetek voltak. 

Tizenöt tagállam is válaszolt, és habár a konzultáció hiva-
talosan lezárult, még mindig érkeznek tagállami válaszok 
a döntéshozatali folyamatok időzítése miatt. 

▶ SPANYOLORSZÁG 
A Torre Agbar mellett 
elhaladó Trambaix 
Barcelonában.

▶ SZLOVÉNIA  
Korszerű 
környezetbarát 
lakossági építészet 
Ljubljanában.
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nem utolsósorban a városi menetrend szükségességét.  
A válaszokat jelenleg is elemzik, és az eredményeket 2014 
végén összefoglaló jelentésben teszik közzé.

A konzultáció első eredményei

Az első elemzésből egyértelműen kiderül, hogy az érdekel-
tek többsége egyetért egy uniós városfejlesztési menetrend 
szükségességét illetően.

A konzultáció azt mutatta, hogy több területen, egyebek 
mellett a következőkön is nyilvánvalóan szükség van egy 
európai városfejlesztési szemléletre:

 ▶   a politikák koordinációjának javítása; 
 ▶  a polgárokkal szorosabb kapcsolatok kiépítése és életszín-
vonaluk javítása; 
 ▶   a közösen elfogadott stratégiák végrehajtásának javítása; 
 ▶  a sürgető társadalmi kihívások megoldása, például a szén-
dioxid-semleges gazdaság megteremtése. 

Egyértelmű az üzenet arról, mire van szükség, és mire nincs. 
A válaszadók nagy aránya kitart a szubszidiaritás tisztelet-
ben tartásának igénye mellett, és hogy el kell kerülni, hogy 
új jogszabály szülessen. Az uniós városi menetrendnek lehe-
tővé kell tennie a városok számára, hogy teljes mértékben 
hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégia végrehajtásához, 
azonban nem szoríthatja szigorú keretek közé a városok 
cselekvőképességét.

Egyértelmű támogatást élvez egy olyan új munkamódszer 
kidolgozása, amely biztosítja, hogy a városok aktívabb sze-
repet vállaljanak az uniós politikai folyamat alakulásában. 
Ezenkívül többen is amellett érveltek, hogy az Unió és  
a városok szempontjából különös jelentőséggel bíró priori-
tásokra, különösen az Európa 2020 stratégiához köthetőkre 
is összpontosítani kell. 

A következő lépések

A CITIES fórum és a nyilvános konzultáció nyomán egyér-
telmű igény merült fel a városi menetrend iránt, illetve elvá-
rásokat fogalmaztak meg a Bizottsággal szemben, hogy 
ismertesse ötleteit az uniós városfejlesztési menetrend jel-
legéről, és pontosan fogalmazza meg, hogyan kellene 
működnie a gyakorlatban.

A konzultáció döntő mértékben előmozdította az uniós 
városfejlesztési menetrenddel kapcsolatos vitát, azonban 
nem vetett véget neki. A Bizottság folytatni fogja a fő érde-
keltekkel a párbeszédet a konzultáció eredményein alapuló 
konkrétabb kérdések tekintetében, mielőtt 2015-ben előter-
jeszti a menetrendre vonatkozó javaslatát. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/
urb_agenda/index_en.cfm

A konzultáció során hat fő kérdést tettek fel: 

 ▶  1. Milyen fő indokok szólnak az uniós városfejlesztési 
menetrend mellett?
 ▶  2. Csak bizonyos számú városi kihívásra kell az uniós 
városfejlesztésnek koncentrálnia, vagy általános keretet 
kell meghatároznia?
 ▶  3. Megfelelő kiindulási alap „A holnap városai” jelentésben 
kifejtett európai városfejlesztési modell?
 ▶  4. Hogyan tudnak a városi érdekelt felek hatékonyabban 
hozzájárulni az uniós szintű politikaalakítási és végreha-
jtási folyamatokhoz?
 ▶  5. Melyek a legjobb módszerek a városi és területi tudás-
bázis és tapasztalatcsere erősítésének támogatására?
 ▶  6. Milyen helyi, regionális, nemzeti és uniós szinteket kell 
meghatározni? 

A kérdések elég általánosak voltak ahhoz, hogy a vitába 
újonnan bekapcsolódók is meg tudják válaszolni őket, 

▶ NÉMETORSZÁG 
Városi kertészkedés  
a bezárt Tempelhof 
repülőtér (Berlin) 
mellett, amelyet 
városi parkká 
alakítanak át. 
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