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Ronald Hall, a DG REGIO vezető külső 
szakértője és korábbi főtanácsadója személyes 
nézőpontból elemzi az EU Nemzetközi 
Városfejlesztési Együttműködési Programját. 

Jelenleg a világ lakosságának több mint fele városokban 
él. A városi központok a növekedés és a fejlődés forrásai, 
így mágnesként vonzzák azokat a vidéken élőket, akik 

magasabb jövedelmet, kiváló minőségű szolgáltatásokhoz – 
például oktatási vagy egészségügyi szolgáltatásokhoz – való 
hozzáférést szeretnének, és biztonságosabb jövőt akarnak 
biztosítani a gyermekeiknek. 

A hangsúly áttevődött a vidéki területek alacsonyabb terme-
lékenységgel járó tevékenységeiről – elsősorban a hagyo-
mányos mezőgazdaságról – a nagyobb hozzáadott értékkel 
rendelkező tevékenységekre, mint amilyen a gyártás és 
a különböző szolgáltatási ágazatok –ez az eltolódás a gaz-
daságok növekedésének kulcsa. Ezt az útvonalat követték 
a történelem során a világ legfejlettebb országai, és ezt 
a modellt alkalmazzák tulajdonképpen a feltörekvő országok 
is világszerte. 

Az urbanizáció előnyeinek – és különösen a 20. századi ipari orszá-
gok növekedésére jellemző, erőforrás-igényes modellnek – azon-
ban ára van. A természeti erőforrások – és maga a természet 

– kimerüléséhez vezetett: a légszennyezés, a folyók és óceánok 
szennyezettsége most már a fejlett világ nagyvárosainak életmi-
nőségét fenyegeti. 

A fejlődő és feltörekvő országok számára – ahol az urba-
nizáció és a gazdasági növekedés kéz a kézben járnak – 
fontos, hogy levonják az ipari világ tapasztalataiból a 
megfelelő tanulságokat. Így az elmúlt évtizedekben az 
országos és városi hatóságok által kidolgozott bevált gya-
korlatokat és a történelmi hibákat egyaránt figyelembe 
lehet venni a feltörekvő országok várospolitikája során. 

A kölcsönösen nyertes helyzet érdekében

Az ilyen együttműködés mindkét fél számára nyertes hely-
zetet hoz létre. Az ipari országoknak egy évszázadnál is 
hosszabb urbanizáció után sokat kell bizonyítaniuk, de az 
is ugyanígy igaz, hogy a feltörekvő gazdaságok, amelyeket 
kevésbé láncol le a hagyomány, sok olyan innovatív meg-
oldással rendelkeznek, amelyeket meg tudnak osztani az 
ipari gazdaságokkal. A világ legnagyobb városi központjai 
tulajdonképpen a feltörekvő gazdaságokban találhatók: 
Kínában, Indiában és Latin-Amerikában.

Városok közötti kapcsolatépítés 
a fenntarthatóbb jövő érdekében

Jokohama, Japán
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Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatósága 14 hivatalos regionális és városi szakpolitikai 
párbeszédet hozott létre, köztük az EU hat stratégiai partnere 
(Kína, Oroszország, Brazília, Mexikó, Japán és India), a keleti 
partnerség országai (Ukrajna, Moldova, Grúzia), latin-amerikai 
országok (Argentína, Chile, Peru, Kolumbia) és a Közép-amerikai 
Integrációs Rendszer (SICA) részvételével. 

Még az ilyen megállapodások hiányában is születtek 
együttműködések egyéb stratégiai partnerekkel is, például 
Kanadával és Dél-Afrikával, illetve regionális csoportokkal, 
amilyen többek között a CARICOM (Karib-tengeri Közösség), 
ASEAN (a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége), SACU 
(Dél-Afrika) és UEMOA (Nyugat-Afrika).

De talán az együttműködés és a tudásmegosztás égető szük-
sége az országok és kontinensek azon közös érdekéből szár-
mazik, hogy megmentsük a bolygót. Sürgősen szükség van 
egy olyan urbanizációs modell közös kidolgozására, amely 
fenntartható, megőrzi a természetet és a természeti erőfor-
rásokat, és csökkenti a városainkat szennyező, a gyermekeik 
egészségét károsító és a globális felmelegedéshez hozzájáruló 
kibocsátásokat. Ez az oka annak, hogy a fenntartható urbani-
záció központi szerepet tölt be az Egyesült Nemzetek által 
elfogadott fenntartható fejlesztési célok között. Ez többek 
között ahhoz vezetett, hogy 2016-ban, Quitóban több mint 
170 ország fogadta el az új városfejlesztési menetrendet. 

Az EU rendkívül komolyan veszi a fenntartható urbanizáció kihí-
vását. Corina Crețu, az EU-t a 2016-os quitói konferencián kép-
viselő regionális politikáért felelős biztos elkötelezte az EU-t 
amellett, hogy tudással és erőforrásokkal mozdítsa elő az új 
városfejlesztési menetrendet. Ennek van egy EU-n belüli belső 
dimenziója is, amelynek keretében kidolgozták az uniós város-
fejlesztési menetrendet, hogy irányt mutasson a 28 tagállam-
ban a városfejlesztés terén, valamint egy külső dimenziója, 
amely a nem uniós országokkal való diplomáciai kapcsolataiban 
jelenik meg. 

A fenntartható városfejlesztés ereje

A külső dimenziót jelenleg előmozdító kulcsfontosságú esz-
köz a Nemzetközi Városfejlesztési Együttműködési 
Program (2017-2019), amelynek egyik lényeges összete-
vője támogatja az uniós és a nem uniós városi hatóságokat 
abban, hogy közösen dolgozzanak a fenntartható városfej-
lesztési témákkal. A Nemzetközi Városfejlesztési Együttmű-
ködési Program öt évet átfogó próbaprojekteken alapul, 
elsősorban az EU Világvárosok  projektjén és az 
URBELAC-projekten.

A Nemzetközi Városfejlesztési Együttműködési Program városi 
együttműködési platformokat hoz létre Kínával, Indiával, 
Japánnal, Latin-Amerikával és Észak-Amerikával. Programja 
az EU városok közötti nemzetközi együttműködést elősegítő 
szakpolitikájának nagykorúvá válását jelzi. A program városok 
közötti együttműködésének keretében mindkét oldalon körül-
belül 70 részt vevő város új városközi együttműködési meg-
állapodásokat köt a fenntartható városfejlesztés érdekében. 
Ennek része a helyi cselekvési tervek előkészítése az integrált 
városfejlesztés terén. Alapvetően ezek a tervek prioritásként 
kezelik az uniós városfejlesztési menetrend és a Nemzetközi 
Városfejlesztési Együttműködési Program ágazatai közötti 
együttműködést. 

A Világvárosok projekt tapasztalataiból merítve a városok több 
érdekeltre kiterjedő megközelítést alkalmaznak, hasznosítva 
a közigazgatási szervek, a vállalkozások, a kutatói társadalom 

A Világvárosok projekt (2015-2018) keretén belül az uniós 
városok kanadai, kínai, indiai, japán, dél-koreai, indonéziai, 
vietnami, ausztrál és dél-afrikai városi partnerekkel 
működtek együtt párban. A párok tapasztalatot cseréltek 
az intelligens városfejlesztés, az energiahatékonyság, a 
hulladékgazdálkodás, a fenntartható mobilitás stb. 
témáiban. A negyedszerre is megszervezett URBELAC 
(2011-2019) keretén belül az Európai Bizottság és az 
Amerika-közi Fejlesztési Bank uniós és latin-amerikai és 
karib-térségbeli (LAC) városokat támogatott. Létrehozott 
egy EU-LAC hálózatot, amely a tapasztalatcserét, az 
összehasonlító teljesítményértékelést és a cselekvési 
tervek előkészítését segíti elő. A Világvárosok és az URBE-
LAC egyaránt kézzelfogható eredményei annak, ahogyan 
az Európai Parlament a nemzetközi diplomáciát támogatja 
a városok szintjén.

PANORAMA / 2018. ősz / 66. szám

k

Corina Creţu regionális politikáért felelős biztos  
Kínában tett látogatása során
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és a civil társadalom tudását és tapasztalatát. Az EU saját, 
a városi hálózatokra fókuszáló URBACT nevű programja kulcs-
fontosságú tudás- és tapasztalati forrásként jelenik meg 
a helyi cselekvési tervek támogatásában.

A Nemzetközi Városfejlesztési Együttműködési Program 
városok közötti együttműködése közös kísérleti projektek 
kialakításához vezetett, míg a két fél közigazgatási szervei, 
kutatási ügynökségei és a vállalkozások képviselői által 
aláírt egyetértési megállapodások biztosítják ezek hosszú 
távú jövőjét.

Elöl járni a jó példával

A program keretében Párma (Olaszország) párja Fredericton 
(Kanada) lett. A kanadai város Örökségvédelmi és Városfej-
lesztési, Növekedési és Közösségi Szolgáltatásokért Felelős 
Osztálya Párma Esélyegyenlőségi Hivatalával és az Európai 
Projektirodával dolgozik együtt. A helyi demokrácia növelése 

érdekében a két fél azon akadályok kiváltó okaik feltárásán 
dolgozik, amelyek a marginalizált csoportok politikai részvé-
telét gátolják, valamint lehetséges szakpolitikákat és 
mechanizmusokat dolgoznak ki ezek felszámolása és egy 
befogadóbb városi környezet létrehozása érdekében.

Bologna (Olaszország) városa az egyesült államokbeli Aust-
innal működik együtt különböző kérdésekben az egészsége-
sebb hely i  é le lmiszer-rendszer k idolgozásától  az 
erőforrás-hatékonyság javításán át az éghajlatváltozással 
szembeni ellenálló képesség növelése érdekében. A város-
vezetési kérdések kiemelt napirendi pontnak számítanak, és 
Austinban például azt a következtetést vonták le, hogy a 
Fenntarthatósági Hivatal és a Gazdaságfejlesztési Hivatal 
között szorosabb koordinációra van szükség.

Rotterdam (Hollandia) Surattal (India) működik együtt. A váro-
sok a vízgazdálkodással kapcsolatos problémákra összponto-
sítanak, aimlyen például az ivóvíz minőségének biztosítása, 
az ipari szennyvíz okozta vízszennyezés mérséklése, az árvíz-
védelem, valamint a hatékony szennyvízkezelés. Rotterdamban 
Surat rendkívül hozzáértő partnerre talált, amely rengeteg 
vízgazdálkodási tapasztalattal rendelkezik. Surat városa pedig 
Rotterdamhoz képest sokkal nagyobb léptékben küzd ezekkel 
a problémákkal, amely máris arra ösztönözte a holland várost, 
hogy másként gondolkodjon az előtte álló kihívásokról. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://europa.eu/!Pr79bv
http://www.iuc.eu/
http://world-cities.eu/
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