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A városok megfelelőbb finanszírozása 
segít a markánsabb eredmények 
nyújtásában a polgárok részére
A kohéziós politika régóta az 
egyik legerősebb kifejezése az EU 
tagállamai és régiói közötti szoli-
daritásnak, és figyelemreméltó 
javulást eredményezett a közszol-
gáltatások és az infrastruktúra 
terén szerte Európában.

A kohéziós politika továbbra is vilá-
gos és jól látható eredményeket 
ér el a polgárok számára számta-

lan területen az oktatástól az egészség-
ügyi és szociális ellátáson, a jobb levegő- 
és vízminőségen keresztül egészen 
a fenntarthatóbb mobilitásig.

A saját városomban, Gentben, a strukturális 
alapok lehetővé tettek beruházásokat mind 
csúcstechnológiás („high-tech”), mind „low-
tech” megoldásokba. Az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) támogatásával 5 
millió eurót ruháztunk be egy új üzleti 
negyed létrehozásába. a legújabb techno-
lógiákat felvonultató korszerű épület újra-
hasznosítja a természeti erőforrásokat, 
valamint stimulálja a kutatásokat, az inno-
vációt és a vállalkozói kedvet. Ugyanakkor 
az ERFA hasznos magvető tőkével járult 
hozzá a döntéshozatal és a társadalmi 
innováció új formáival való kísérletezéshez 
egyértelmű, látható eredményeket szállítva 
az állampolgárok részére és javítva az 
életminőségüket.

A Brexit, valamint a pénzügyi válságok 
hosszabb távú kihatásai miatt a kohéziós 
politikáról folytatandó viták következő for-
dulójára markánsan más kontextusba kerül 
sor. Nyitva hagy számos arra vonatkozó 
kérdést, hogy pontosan milyen kapacitás-
sal bír majd a következő EU-költségvetés.

Ez a kihívás lehetőséget ad számunkra, 
hogy újragondoljuk, miképpen is csináljuk 
mi a dolgokat Európában, valamint arra is, 

hogy jobban bevonjuk a polgárokat a dön-
téshozatalba. a kohéziós politika fontos 
építőelem lehet egy erősebb és egysége-
sebb EU felé, amelynek polgárai jobban 
azonosulnak az európai ideával, valamint 
látják, hogy az EU miként járul hozzá az 
életminőség javulásához városainkban.

A városok jó helyzetben vannak ahhoz, 
hogy együttműködjenek az uniós döntés-
hozókkal a polgárok igényein alapuló szak-
politikák tervezése érdekében. a polgárok-
hoz legközelebbi szintű kormányzati 
szintként az uniós beruházásokat össze 
tudjuk kötni a helyi szükségletekkel, ezáltal 
biztosítva a finanszírozások jobb haszno-
sulását. Az EUROCITIES legújabb szakpoli-
tikai tanulmánya az alábbi három elvre 
építő, erőteljes kohéziós politika folytatása 
mellett érvel a 2020 utáni időszakban:

1)  a kohéziós politikának továbbra is 
minden régiót le kell fednie. Ez az 
európai szolidaritás szakpolitikája; 

2)  a partnerség elvének erőteljesebb alkal-
mazása révén jobban be kell vonni 
a városokat és fokozottabb hozzáférést 
kell biztosítani számukra a finanszíro-
záshoz. a legtöbb globális kihívás 
a városokban koncentrálódik, és a meg-
oldások is leggyakrabban a városokban 
születnek meg;

3)  a meglévő finanszírozási források egy-
szerűsítése, különösen az Európai Szo-
ciális Alap és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap jobb integrálása segíti 
a városokat a létfontosságú szolgál-
tatások hatékonyabb nyújtásában. 

Sok okunk van arra, hogy büszkék legyünk 
Európára, így a tartós béke, a nagyobb 
gazdagság és a szolidaritás. Mindazonál-
tal az EU-t alapjaiban rázza meg a Brexit 
és a növekvő euroszkepticizmus. Egy erős 
kohéziós politika, amely hatékonyan 
támogatja a városok és a régiók kihívá-

saink kezelésére irányuló erőfeszítéseit, 
az EU egyik legerősebb eszköze lehet 
e válságok leküzdésére. 
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Az EUROCITIES számos jelentős európai 
város hálózata. Tagjai Európa jelentős 
városainak választott helyi és települési 
önkormányzatai. Hat tematikus fóruma, 
munkacsoportjainak széles köre, projektjei, 
tevékenységei és rendezvényei révén 
olyan platformot kínál tagjai számára, 
ahol megoszthatják ismereteiket és ötle-
teiket bármely olyan kérdésről, amely az 
európaiak mindennapi életét befolyásolja. 
http://www.eurocities.eu/eurocities/home
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