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  EGYMÁSTÓL TANULVA  
A REGIONÁLIS ÉS  
VÁROSFEJLESZTÉSI ÜGYEKBEN

Kína, Japán és az Európai Unió számos közös kihívás-
sal küzd a fenntartható regionális és városfejlesztés 
területén. A Regionális és Várospolitikai Főigazgató-
ság számos akciót kezdeményezett 2009-ben az Euró-
pai Parlament támogatásával a regionális és helyi 
együttműködés erősítésének, valamint a kölcsönös 
ismeretátadás elősegítésének szándékával, bevonva 
Kína és Japán (valamint az EU más stratégiai part-
nerei) magas rangú tisztségviselőit. Sor került infor-
mációcserére és a bevált gyakorlat megosztására, 
továbbá szemináriumokat és műhelyfoglalkozásokat 
tartottak a politika témáiban.

Kína–EU regionális párbeszéd

2006-ban az Európai Bizottság és a Kínai Nemzeti Fejlesztési 
és Reformbizottság magas szintű megbeszélésekből és együtt-
működési tevékenységekből álló programot indított a regionális 
politikában történő együttműködésre vonatkozó egyetértési 
megállapodás aláírását követően. Ez felváltva Kína és Európa 
területén megrendezett tanulmányutakat, látogatásokat, okta-
tásokat, szemináriumokat és műhelyfoglalkozásokat jelentett, 
célja a tanulás, az információ- és tapasztalatcsere előmozdí-
tása volt a regionális politika terén.

A városfejlesztés területén az európai és a kínai városok egy-
aránt kettős kihívással állnak szemben: hogyan javítsák a ver-
senyképességet, miközben a szociális és a környezeti 
elvárásoknak is megfelelnek. 2011-ben Kína átlépett egy jel-
képes határt: városai addig növekedtek, hogy lakóik száma 
meghaladja az ország teljes lakosságának felét. 

Kihasználva a nyolcadik magas szintű EU-Kína szeminárium 
alkalmát, amelyre Brüsszelben fog sor kerülni a városok és 
régiók Open Days 2013 rendezvénye alatt, a két oldal olyan 
kulcskérdéseket feszeget a városfejlesztés terén, mint a város-
lakók életkörülményeinek javítása, a helyi infrastruktúra fej-
lesztése az energia, a közlekedés és a kommunikáció terén. 
Speciális ülések során áttekintik majd a bevált gyakorlatot és 
az EU és Kína régiói közötti együttműködés lehetőségeit, 
a jobban integrált városi-vidéki területfejlesztés elősegítése, 
valamint a regionális innovációs rendszerek támogatása terén.

Mint az előző szemináriumok esetében is, a rendezvény alkal-
mat ad a résztvevőknek arra, hogy véleményt cseréljenek 
a regionális politikával kapcsolatos konkrét tapasztalataikról. Ez 
a napirend az előző, 2012 decemberében Kínában, Kuangtung 
tartomány Kanton városában megrendezett magas szintű regi-
onális politikai szeminárium által megfogalmazott következ-
tetéseket veszi sorra. 
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A kétnapos esemény Kanton városában összehozta az Európai 
Bizottság és a kiválasztott európai régiók magas rangú elő-
adóit a hasonló, a nemzeti kormánytól, illetve a vezető tarto-
mányi hatóságoktól (Kuangtung, Hunan, Szecsuán és Kujcsou) 
érkező kínai előadókkal. A résztvevők köre kiterjedt a regio-
nális közigazgatás számos magas rangú vezetőjére, valamint 
számos város fejlesztési és reformirodájának képviselőire.

Több mint 90 fő vett részt Kínából és Európából az üléseken, 
amelyek a fenntartható városfejlődésre és a városi-vidéki kap-
csolatokra koncentráltak.

Kapunyitás Európában

2010-ben az Európai Bizottság elindította a CETREGIO nevű, 
a regionális politikára vonatozó kínai–európai oktatássoroza-
tot. A program célja az európai és kínai régiók közötti kapcso-
lat erősítése, amely továbbfejlődhet – beleértve a kétoldalú 
alapokon szerveződő kereskedelmi kapcsolatok fontos terü-
letét is. 

A képzésnek része volt egy-egy kéthetes tájékoztató legalább 
három uniós tagállamban, szemináriumokkal, előadásokkal 
és a követendő példákat bemutató helyszíni látogatásokkal 
a kiválasztott fő témákban. 2010 óta mind a 31 tartományi 
szintű kínai régió több mint 120 döntéshozója osztotta meg 
tapasztalatait és keresett fel követendő példát mutató helye-
ket az Európai Unió 12 tagállamának 40 régiójában, amelyeket 
a földrajzi sokszínűség bemutatása érdekében választottak ki. 

A kínai delegáltak főként az adott tématerület vezető szak-
értői, akik a kínai regionális fejlődés mérhetetlen sokszínűsé-
gét képviselik. A CETREGIO a kínai regionális szakemberek 
számára referenciául szolgál saját regionális fejlesztési poli-
tikájuk felállításakor. 

EU–Japán programcsere

2012. óta az EU és a japán városok a tapasztalatcsere és 
a városfejlesztés témájában kialakult követendő példák bemu-
tatásának decentralizált folyamatát kezdeményezték. 

A fenntartható városfejlesztés terén Japán és az EU számos 
közös kihívással küzd, és a program révén a résztvevők tapasz-
talatot cserélnek olyan témákban, mint a „kompakt város”, 
a fenntartható fejlődés és a nagyvárosok versenyképessége. 

2012 májusában városfejlesztési szemináriumot szervez-
tek Tokióban, amelynek két szervezője a japán Földügyi, 
Infrastrukturális, Közlekedési és Turisztikai Minisztérium, 
valamint az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatósága volt. Ez összehozott számos szakértőt, köz-
tük európai részről Lipcse, Stockholm és Torino, japán részről 
Kanazawa, Kitakjúsú és Kumamoto vezető képviselőit.

A Tokióban szervezett szeminárium mind a képviselt japán és 
európai városok különös érdeklődésére számot tartó témákra 
összpontosított: városi regeneráció és városi közlekedés 
(Lipcse, Németország), alacsony széndioxid-kibocsátású 
városok (Stockholm, Svédország) és támogatás a kulturális 
és kreatív iparág mint a városfejlesztés motorja számára 
(Torino, Olaszország). Mindkét oldalnak az a szándéka, hogy 
ezek az illetékes japán minisztérium és az EU által szpon-
zorált kapcsolatépítő találkozók elindítsák a tapasztalatcse-
rének és a követendő példák átadásának egy decentralizált 
folyamatát a következő évek során a városfejlesztési témá-
ban érintett városok között. 

Ennek folytatásaként a 2013. évi brüsszeli Open Days során 
egy műhelyfoglalkozást rendeznek meg a „Városfejlesztés 
nemzetközi összefüggésben: az EU–Japán programcsere 
a fenntartható városfejlesztésről” címmel. 

Ezek a példák visszaigazolják a növekvő érdeklődést a régi-
ókban és az Európai Unión kívüli városokban a regionális 
és városfejlesztési politika területén történő együttműkö-
dés témája iránt. Mind az Európai Parlament, mind a Régiók 
Bizottsága élénk érdeklődést mutat ebben a tárgykörben, 
valamint a Bizottsággal való együttműködés terén is annak 
érdekében, hogy globális szinten elősegítsék a decentralizált 
együttműködést. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/
international/index_en.cfm

Ouyang Weimin, Kanton alpolgármestere  
és Walter Deffaa, a Regionális és Várospolitikai 
Igazgatóság általános igazgatója.
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