
▶ PARTNERSÉGEK AZ EURÓPAI 
VÁROSFEJLESZTÉSI 
MENETREND SZOLGÁLATÁBAN 

Az Unió városfejlesztési menetrendje egyre nagyobb 
lendülettel halad a megvalósítás útján. Az első kísér-
leti partnerségek összeállítása jelenleg is zajlik, ami 
a legfontosabb teljesítési mechanizmus részeként 
hozzájárul a városok döntéshozatali folyamatba való 
integrációjához.

Az Unió lakosságának 70 %-a városi területen él. Európa váro-
sai az európai gazdaság motorjai, munkahelyeket és szolgálta-
tásokat teremtve a polgároknak. Az előttünk álló legnagyobb 
kihívások közül néhány szintén a városokban gyökerezik: 
a gazdasági, a szociális, a környezetvédelmi és a demográ-
fiai problémák – amelyek gyakran összefüggnek egymással 
– a városainkat érintik leginkább. Ezenfelül a közösségi beru-
házások 55 %-át szintén a városi területek nyelik el.

Egyre többen ismerik el egy uniós városfejlesztési menetrend 
létjogosultságát, hogy az uniós politikákat megfelelőbben, 
a valós városi igények figyelembevételével alakítsák ki.

Mivel az uniós városfejlesztési menetrend ötlete politikai szin-
ten is egyre népszerűbb, a 2015 júniusi rigai nyilatkozatban 
történő említését is ideértve, a Bizottság a Maroš Šefčovič és 
a Jyrki Katainen bizottsági alelnökök vezette, városfejlesztési 
kérdésekkel foglalkozó projektcsoport létrehozásával egyre 
többet igyekszik tenni a menetrend előmozdítása érdekében. 

A városfejlesztési menetrend főbb jellemzőit ismertető, 2014-
ben elindított nyilvános konzultáció legfontosabb üzeneteit 
szintén idén tették közzé azzal a céllal, hogy segítsenek 
felvázolni a következő lehetséges lépéseket. 

A jövő útja 

Az uniós városfejlesztési menetrend nem nemzeti poli-
tikák megalkotására, hanem az Unió városi vetületének 
megerősítésére és a nemzeti politikák megszilárdítására szol-
gál, és további célja, hogy mobilizálja a városokat a politikák 
megtervezése és végrehajtása terén. 

A jövő útja a Bizottság, a tagállamok, a városok és egyéb érde-
keltek (például hálózatok, nem kormányzati szervezetek és vál-
lalkozások) szakembereiből álló partnerségek kialakítása, ami 
biztosítja a cselekvési tervek időben történő és hatékony elkészí-
tését, illetve az azt követő végrehajtásukat. Egy ilyen megközelí-
téssel bizonyítottan maximalizálható a hatékonyságuk, és 

biztosítható az alacsonyabb költségvetésből való végrehajtá-
suk. A partnerségek 12 végrehajtandó prioritási területet azo-
nosítottak (lásd a keretes írás). 

Kísérleti partnerségek

Az első négy kísérleti partnerség 2015 végén indul el, és 
a következő témákkal fog foglalkozni. 

VÁROSI SZEGÉNYSÉG a partnerségek célja, hogy csökkent-
sék a szegénységet, és javítsák a szegénységben élők vagy 
társadalmi lemaradással fenyegetett, hátrányos helyzetű kör-
nyékeken élők befogadását. A városi szegénység a hátrányos 
helyzetű környékek szerkezeti koncentrációjával összefüggő 
kérdéseket és olyan megoldásokat érinti, amelyeket integrált 
megközelítéssel kell kidolgozni és alkalmazni. A partnerségek 
a hátrányos helyzetű környékeken tapasztalható strukturális 

szegénység területi koncentrációjával (és e területek rehabi-
litációjával), a gyermekszegénységgel és a hajléktalanokkal 
fognak elsődlegesen foglalkozni.

LAKHATÁS a cél az, hogy jó minőségű, megfizethető laká-
sok legyenek elérhetők. A partnerségek nyitott lakásigénylési 
rendszer kialakításával, állami támogatásokkal és általános 
lakhatási politikákkal fognak elsősorban foglalkozni.

MIGRÁNSOK ÉS MENEKÜLTEK BEFOGADÁSA a par-
tnerségek célja a harmadik országokból érkező migránsok 
és menekültek integrációjának kezelése, és a befogadá-
sukhoz szükséges keret kialakítása. Idetartoznak a lakhatási, 
az integrációs, valamint a közszolgáltatások igénybevéte-
lével, a társadalmi befogadással, a foglalkoztatással és 
a munkaerő-piaci kérdésekkel foglalkozó intézkedések.

A LEVEGŐ MINŐSÉGE a cél olyan rendszerek és politikák 
kialakítása, amelyek egészségügyi szempontból megfelelő 
levegőminőséget biztosítanak. Idetartoznak azok a jogs-
zabályi és műszaki szempontok, amelyek számos szennyező 
forráshoz, például az autókhoz, ipari és mezőgazdasági tevé-
kenységekhez stb. köthetők.

Partnerségek kialakítása

A partnerségeknek konkrét, uniós, nemzeti és helyi szintű tevé-
kenységekkel foglalkozó cselekvési tervet kell kidolgozniuk és 
végrehajtaniuk. Az uniós városfejlesztési menetrend legfőbb 
teljesítési mechanizmusaként többszintű (vertikális) és több-
dimenziós (horizontális) megközelítést is kidolgoznak. 

Minden partnerség a Bizottságból (a folyamat elősegítője), 
a tagállamokból, a városokból (többek között az Eurocities 
társuláson és az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsán 
keresztül) és érdekeltekből (nem kormányzati szervezetek, 
vállalkozások, szakértők stb.) áll. Az egyes partnerségek 
időkerete mintegy 3 év. 

A különböző partnerségeknek érdemes együttműködniük az 
érdeklődési körükbe tartozó összefüggő témák miatt. A szer-
vezeti felépítés és a működési szabályok ugyanakkor partner-
ségenként kismértékben eltérhetnek egymástól. 

Jövőbe tekintés

Az uniós városfejlesztési menetrend a 2016-os holland uniós 
elnökség kiemelt prioritása lesz. A menetrend főbb elemeiről 
szóló tagállami megállapodás várhatóan 2016 első felében 
születik meg, ami az uniós városfejlesztési menetrendről 
szóló amszterdami paktum 2016 májusi megkötését fogja 
eredményezni.

Emellett az innovatív városfejlesztési tevékenységekre vonat-
kozó első kiírás is 2015 vége előtt várható. A kezdeményezés 
célja, hogy tesztelje a városfejlesztési hatóságok előtt álló 
feladatokhoz kidolgozott új megközelítéseket. A kezdemé-
nyezésre fordítható teljes költségvetés mértéke 371 millió 
EUR a 2015–2020 közötti időszakra nézve.

A projektek 5-5 millió EUR támogatást kapnak az ERFA forrá-
saiból, a következő területekre összpontosítva 2015-ben: ener-
giarendszerek átalakítása; városi szegénység; migránsok és 
menekültek integrációját segítő beruházások; a helyi gazdasá-
gok munkahely-teremtési és készségfejlesztési lehetőségei. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/
news/2015/05/eu-urban-agenda-key-features-results-of-
the-public-consultation
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/
news/2015/11/11-04-2015-urban-innovative-actions-
initiative-call

A RIGAI NYILATKOZAT 
A kohéziós politikáért, a területi kohézióért és a város-
fejlesztési kérdésekért felelős miniszterek június 10-i 
találkozóján elfogadott, az „Út az uniós városfejlesztési 
menetrend felé” (Towards the EU Urban Agenda) című 
rigai nyilatkozat azonosítja azokat a fő elemeket és elve-
ket, amelyeket a soron következő uniós elnökségeknek 
figyelembe kell venniük a menetrend kifejlesztésével 
kapcsolatos teendők során.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
https://eu2015.lv/news/media-releases/2122-
eu-ministers-reach-agreement-on-the-riga-
declaration-towards-the-eu-urban-agenda
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▶2  VÁROSI SZEGÉNYSÉG
▶3  MEGFIZETHETŐ LAKHATÁS
▶4  A MIGRÁNSOK ÉS MENEKÜLTEK 

BEFOGADÁSA
▶5  A FÖLDEK ÉS A TERMÉSZETES 
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HASZNÁLATA

▶6  KÖRKÖRÖS GAZDASÁG
▶7  ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ VALÓ 

ALKALMAZKODÁS
▶8  ENERGIARENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA
▶9  VÁROSI MOBILITÁS
▶10  A LEVEGŐ MINŐSÉGE
▶11  DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS
▶12  INNOVATÍV ÉS FELELŐSSÉGTELJES 

KÖZBESZERZÉSEK

„A rigai nyilatkozat elismeri, 
hogy a városoknak óriási szerepük 
van az Európa 2020 stratégia és 
a Juncker vezette Bizottság céljai-
nak elérésében a növekedés és 
a munkahelyteremtés tekintetében. 
A nyilatkozat és az uniós városfe-
jlesztési menetrendről folytatott 
nyilvános konzultáció során levont 
következtetések a helyes irányba 
terelnek bennünket.

 ”▶  CORINA CREŢU REGIONÁLIS POLITIKÁÉRT FELELŐS UNIÓS BIZTOS
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