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POLGÁROK BEVONÁSA A KOHÉZIÓS 
POLITIKÁBA A FELELŐSSÉGTELJES 
KORMÁNYZÁS ÉRDEKÉBEN 

Az új Bizottságnak szóló politikai iránymutatásairól szóló köz-
leményében Ursula von der Leyen elnök kifejezte azon szán-
dékát, hogy az európai polgároknak vezető, aktív szerepet kell 
betölteniük az Uniónk jövőjének építése érdekében. A hang-
súlyosabb polgári részvétel fontosságát a Lisszaboni Szerző-
désben is felismerték és megerősítették az európai polgári 
kezdeményezéssel, valamint számos dokumentumban és poli-
tikai nyilatkozatban, ideértve például a Bizottság hozzájárulását 
a nagyszebeni nyilatkozathoz a „2019-2024-es időszakra szóló 
új stratégiai menetrendjét” illetően.

Ezt szem előtt tartva az Európai Bizottság Regionális és Város-
politikai Főigazgatósága konferenciát szervez a polgárok és a 
civil társadalom kohéziós politikában való részvételéről. Az 
esemény Elisa Ferreira, kohézióért és reformokért felelős biz-
tos politikai vezetésével és részvételével zajlik. A konferencia 
arra összpontosít, hogyan biztosítható a szorosabb együttmű-
ködés a polgárokkal és a civil társadalommal a kohéziós poli-
tika, illetve az EU erre a célra elkülönített alapjainak irányítása 
és végrehajtása során. Az aktívabb polgári részvétel révén az 
intézmények működése még átláthatóbbá és elszámoltatha-
tóbbá válik, ebből következően a befektetések pedig több és 
jobb eredményt hoznak majd a helyszínen.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/ 
citizens_good_governance

A FENNTARTHATÓ VÁROSI JÖVŐ 
KIALAKÍTÁSA

A kohéziós politika az európai fenntartható városfejlesztés 
középpontjában áll. Körülbelül 115 milliárd EUR értékben köl-
tenek a városokra – ebből 17 milliárd EUR-t helyi szinten –, 
közvetlenül a városi hatóságok által irányított integrált város-
fejlesztési stratégiák révén. A soron következő, 2020 utáni 
európai költségvetésre vonatkozóan az Európai Bizottság egy 
erőteljesebb városi dimenzió megvalósítását javasolja az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap tagállamokra eső teljes összege 
6 %-ának a fenntartható városfejlesztésre való elkülönítésével. 
A javaslat bevezeti továbbá a „polgárokhoz közelebb álló 
Európa” szakpolitikai célkitűzést és egy új Európai Városfejlesz-
tési Kezdeményezést, elismerve, hogy a kohéziós politika városi 
dimenziója a helyi hatóságokkal és a civil társadalommal való 
többszintű, stratégiai partneri kapcsolatra támaszkodik.

Ennek okán 53 városi projektet választottak ki és mutatnak majd 
be a hamarosan megtartandó Városok Fóruma 2020 rendezvé-
nyen, amelyet január 30. és 31. között szerveznek a portugáliai 
Portóban. A jó városi projektek bemutató kiállítása konkrétan 
megmutatja, hogy mit nyújt a kohéziós politika az európai pol-
gároknak. Példákkal szemlélteti, hogy miket valósítanak meg a 
városok, és bemutatja az integrált megközelítés és a többszintű 
kormányzás fontosságát a politikai döntéshozatalban. Minde-
mellett a bemutatott városi gyakorlatok jelzik, hogy a Bizottság 
várhatóan milyen projekteket támogat a jövőben.

A bevált gyakorlatok a kohéziós politika által finanszírozott 
programok segítségével valósultak meg: az URBACT, az innovatív 
városfejlesztési tevékenységek és az általános programok által 
támogatott városi projektek révén.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://citiesforum2020.topi.com/
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