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Az előrehaladás irányának 
kijelölése a városi 
Európa számára

Napjainkban a városok befolyása 
nyilvánvalóbb, mint valaha. 
Nyilvánvaló, hogy Európa jövője 
attól függ, hogy hogyan bánik 
a városaival, állítja Anna Lisa 
Boni, a EUROCITIES főtitkára.

Az egyenlő és befogadó társadalmak 
előmozdítására és a mindenki szá-
mára elérhető minőségi munkahe-

lyek biztosítására irányuló törekvéseink 
alapvető fontosságúak egy olyan Európában, ahol senki sem 
maradhat le. A digitális átalakulás kezelésére és az új tech-
nológiák használatának optimalizálására vonatkozó képessé-
günk létfontosságú a befogadóbb, hatékonyabb és 
méltányosabb Európa érdekében. Az éghajlatváltozás kezelé-
sére vonatkozó képességünk kritikus fontosságú a nemzetközi 
kötelezettségvállalások valóra váltásában. Ami pedig a leg-
fontosabb, a polgárok folyamatos bevonására tett erőfeszí-
téseink lehetőséget biztosítanak arra, hogy áthidaljuk az uniós 
döntéshozók és a nyilvánosság között tátongó szakadékot.

Az Európa és a városok számára mérföldkövet jelentő uniós 
városfejlesztési menetrend létrehozása után három évvel és 
a városi ügyekkel foglalkozó miniszterek által nemrégiben elfo-
gadott, a városfejlesztési menetrend jelenlegi állását értékelő 
Bukaresti Nyilatkozatot követően kiváló időpont ez arra, hogy 
megvizsgáljuk az EU és a városi együttműködés jövőjét.

Miért van szükség 
a városfejlesztési 
menetrendre?

A Bukaresti Nyilatkozat elismeri a városi 
területek növekvő fontosságát, mivel ez 
a polgárokhoz legközelebb álló kormány-
zati szint. A miniszterek azt is elismerik, 
hogy tőkét kell kovácsolni a városok által 
és róluk összegyűjtött bizonyítékokból, 
például a városfejlesztési menetrend kere-
tében létrejött partnerségek adataiból, 
nagyobb hangsúlyt fektetve a városi 

dimenzióra az uniós politikában, valamint szem előtt tartva 
azt a többi „menetrend” esetén is, mint például az új Lipcsei 
Charta vonatkozásában.

A városfejlesztési menetrend működésébe beágyazott part-
nerségi megközelítés társalkotási megoldások keretrendszerét 
hozta létre, amelyben a kormányzat különböző szintjei és az 
érdekelt felek vesznek részt olyan módon, amely egyébként 
nem következett volna be. A EUROCITIES aktívan részt vesz 
minden partnerségben, és a szakértelmével támogatja 
a városfejlesztést európai szemszögből, valamint támogatást 
nyújt az uniós szabályokhoz és pénzügyi eszközökhöz kapcso-
lódó kihívások esetén is. Ezek a partnerségek idáig számos, 
említésre méltó eredményt mutattak fel, többek között 
a következőket:
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k  a migránsok és menekültek integrálására irányuló uniós 
finanszírozáshoz való közvetlen hozzáférésre vonatkozó 
ajánlás, amelynek révén a kiosztott erőforrások jobban 
igazíthatók a helyi felelősségi területekhez;

k  körkörös városi mutatók a helyileg kialakított rendezési 
tervek végrehajtásának nyomon követése és megerősítése 
érdekében;

k  az innováció felgyorsítása a digitális megoldások vonat-
kozásában, hogy fellendítsék a közös alkotást és a repli-
kációt az európai városokban.

A városfejlesztési menetrend jövőbeli iterációja esetén kiemel-
kedően fontos annak biztosítása, hogy ezeket az eredményeket 
és ajánlásokat már kezdettől fogva alkalmazzák.

A városi hatásvizsgálatok ugyancsak sikeresnek bizonyultak 
abban, hogy a városszakértők közvetlenül bizonyítékokkal 
járuljanak hozzá az uniós döntéshozatali folyamathoz. 
A hatásvizsgálatok révén a városok közvetlen csatornán 
keresztül jelezhetik a szakpolitikai fejle-
ményekkel kapcsolatos esetleges aggálya-
ikat az uniós döntéshozóknak. Ilyenként 
elismerik, hogy a városok számos uniós 
jogszabály végrehajtóiként működnek, 
valamint annak fontosságát is, hogy be 
kell őket vonni a kormányzási eljárásokba. 
A szakpolitikai együttműködés ezen inno-
vatív, a különböző kormányzati szinteken 
átívelő megközelítése segít abban, hogy 
jobb eredményeket érjünk el az EU globális 
kilátásainak alakításában.

Erős városok

Míg az uniós fejlemények a városfejlesztési menetrendet illetően 
elsősorban pozitívak voltak, még mindig van lehetőség a menet-
rend bizonyos szempontjainak módosítására és javítására. Jó 
kezdet volna például a partnerségek hatásának és a partner-
ségekben való részvételnek a megerősítése. Bár a DG Regio 
partnerségek iránti kötelezettségvállalása elismerésre méltó, 
a többi Főigazgatóságnak is ugyanilyen aktívnak kell lennie, 
különösen akkor, ha a partnerség az adott Főigazgatóság tema-
tikus területéhez kapcsolódik. Tágabb értelemben ez azt jelenti, 
hogy hasznosabb volna, ha a Bizottságon belül közös megál-
lapodások volnának érvényben a Bizottság képviselőinek az 
egyes partnerségekben betöltött szerepével kapcsolatban.

Az EU és a városi együttműködés jövőbeli sikere szempontjá-
ból hasznos volna az is, ha a Főtitkárság vezető szerepet ját-
szana a Bizottság városfejlesztési menetrendben történő 

kötelezettségvállalásának felügyeletében. Ez jobban tükrözné 
a politikai döntéshozatal városi közigazgatási szervek által 
elfogadott ágazatközi megközelítését.

Erősebb vezetésre van szükség a városi kérdésekben uniós 
szinten. Ezért javasoltuk egy bizottsági alelnök jelölését, aki 
foglalkozik a városi ügyekkel, biztosítja a városvezetőkkel tör-
ténő folyamatos párbeszédet, a stratégiai irányítást és az 
uniós városfejlesztési politikák erősebb koordinációját.

Egy évente megrendezett uniós városfejlesztési csúcstalál-
kozó, amelyen az európai, nemzeti és városi vezetők megha-
tározzák a közös menetrendet, a felelősségi területeket és 
a fellépéseket, ugyancsak segítene a városi problémák hori-
zontális kezelésében, az Amszterdami Paktumban meghatá-
rozott informális tanácsi csúcstalálkozókra építve (mint például 
az, amelynek eredménye a Bukaresti Nyilatkozat).

A város évszázada

Mivel az európai és a helyi kihívások szo-
rosan összefüggnek, fontos a helyi, 
„városi” dimenzió pontos ismerete és 
ennek megfelelő megjelenése az európai 
döntéshozatalban. A városfejlesztési 
menetrend eszközeinek felhasználásával 
bevonhatjuk a városokat a közös kihívá-
sokra adható megoldások keresésébe, ami 
az erősebb EU létrehozását segítené elő, 
különösen akkor, ha az eredményeket 
beemelik a hosszabb távú uniós szakpo-
litikai fejlesztésekbe.

Szükség van arra, hogy tovább erősítsük 
a városfejlesztési menetrend szerepét és 
a hozzá kapcsolódó felelősségvállalást, 

hogy a „városi ügyek” oda kerüljenek, ahova valók: a politika 
élvonalába. Ez a városfejlesztési menetrend koherens straté-
giai keretrendszerré történő alakulásának biztosítását jelenti, 
párhuzamosan az új Lipcsei Charta kidolgozásával, amely az 
uniós városok szerepét támasztja alá.

A városok adnak otthont a legtöbb európainak, ezért biztosíta-
nunk kell, hogy a „városi” minden döntéshozatali szinten elfog-
lalja az őt megillető helyet. De vonjuk le a többszintű 
kormányzási kísérletek értékes tanulságait is, és ne feledkezzünk 
meg a szakpolitika művelésének alapvető okáról. A városokkal 
történő munka az emberekkel történő munkát jelenti.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.eurocities.eu

Az EUROCITIES számos jelentős 
európai város politikai plat-
formja. A hálózat Európa több 
mint 140 legnagyobb városának 
helyi önkormányzatát és több 
mint 40 partnervárost foglal 
magában, amelyek mintegy 130 
millió polgárt kormányoznak 39 
országban.

http://www.eurocities.eu/

