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▶ az EU 
fővárOsainaK 
mOzgÓsítása

  JoHANNES HAHN EU-BIZToS 
A PoLGáRMESTEREKET  
SüRGETI: EZESSÉK  
KI EURóPáT A KRÍZISBőL

Johannes Hahn, az EU regionális politikájáért felelős 
biztos volta a házigazdája február 28-án az Európai 
Bizottság és az EU fővárosai között először sorra 
kerülő közvetlen tárgyalásoknak, amelyek akár rend-
szeres sorozattá is válhatnak. Hahn biztos felszólította 
a 20 résztvevő polgármestert, hogy vállaljanak vezető 
szerepet a fellendülésre és növekedésre való törekvés-
ben. Érvelt a fővárosok mint Európa gazdasági és tár-
sadalmi erőműveinek még központibb szerepe mellett 
is. Kardoskodott továbbá amellett, hogy a városi 
dimenzió még kiemeltebb helyzetbe kerülhessen 
a kohéziós és az összes uniós szakpolitikán belül is.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos szintén részt vett 
a találkozón. Az Európai Unió fővárosainak – Amszterdam, 
Athén, Berlin, Pozsony, Bécs, Brüsszel, Bukarest, Lisszabon, 
Ljubljana, Luxembourg, Madrid, Nicosia, Róma, Stockholm, 
Szófia, Tallinn, Valletta, Vilnius és Varsó, valamint Zágráb 
(Horvátország 2013 júliusában esedékes csatlakozására 
való tekintettek) – polgármesterei mind aláírták a városok-
ról és a fenntartható, intelligens és inkluzív növekedésben 
központi hajtóerőt betöltő szerepükről szóló közös nyilatko-
zatot. A nyilatkozatot azok a polgármesterek is támogatták, 
akik nem tudtak jelen lenni a találkozón.
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A nyilatkozat megjegyzi, hogy: „A fővárosok azok a labora-
tóriumok, ahol az Európai Unió társadalmi és gazdasági 
problémáira meg kell találni a megoldásokat”. Ezenkívül: 
„A fővárosok jelentik az innováció és az intelligens növeke-
dés hajtóerejét, és gyakran képezik az oktatási és tudomá-
nyos hálózatok központját is”. Továbbá: „Úgy véljük, hogy 
a városi kihívások megfelelő megértéséhez, és a megoldások 
valós igényekhez igazított megvalósításához elengedhetet-
lenek a Bizottság által az irányításnak, többek között az EU 
strukturális alapjai kezelésének a városokra történő nagyobb 
mértékű átruházására tett javaslatok.”

A találkozó előtt Hahn biztos a következőt mondta: „Európa 
fővárosai nélkül az Európa 2020 stratégia növekedési tervét 
nem tudjuk valóra váltani. Ezért arra kérem a polgármeste-
reket, hogy vállaljanak vezető szerepet az Európát a válság-
ból kivezető úton.”

Potočnik EU-biztos a találkozón kiemelte, hogy ebben az 
egyre korlátozottabb globális környezetben a természeti 
erőforrások városi területen történő hatékony felhasználása 
elengedhetetlen az állampolgárok egészséges és minőségi 
életéhez. A városok kulcsfontosságú szerepet fognak betöl-
teni a Bizottság által a közelmúltban elfogadott hetedik kör-
nyezetvédelmi akcióterv megvalósításában.

A jelenleg egyeztetés alatt álló kohéziós politikai reformban 
az Európai Bizottság számos javaslatot tett a városi terüle-
tekre irányuló támogatások hasznosításával kapcsolatban. 
Ezek a javaslatok a szakpolitikák kialakításának integrált 
megközelítését hangsúlyozzák. A Bizottság javasolta, hogy 
nagyobb hatáskörhöz jussanak maguk a városok, és lehe-
tőséget kapjanak az új megközelítések kipróbálására, hogy 
lépést tarthassanak az új gazdasági, környezetvédelmi és 
társadalmi kihívásokkal.

▶ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
„A holnap városai” jelentés: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_en.pdf

Fenntartható városfejlesztés az EU regionális politikájával:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/
index_hu.cfm

Kiemelt városi projektek: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/
mayors/2013/projects_en.cfm

a párbeszéd elindulása az Európai Bizottság  
és a EU fővárosainak polgármesterei között.

1. arturas zuokas (vilnius), 2. Klaus wowereit (Berlin),  
3. michael Häupl (Bécs), 4. zoran janković (Ljubljana),  
5. Eberhard van der Laan (amszterdam), 6. alexiei dingli 
(valetta), 7. antónio Luís dos santos da Costa (Lisszabon),  

8. sten nordin (stockholm), 9. potočnik EU-biztos,  
10. Hanna gronkiewicz waltz (varsó), 11. Hahn EU-biztos,  
12. yordanka fandakova (szófia), 13. sorin mircea Oprescu (Bukarest), 
14. ana Botella (madrid), 15. milan ftáčnik (pozsony),  
16. milan Bandić (zágráb), 17. Konstantinos georkatzis (nicosia), 
18. xavier Bettel (Luxembourg), 19. yiorgos Kaminis (athén),  
20. Edgar savisaar (tallinn).
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