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Önök a városfejlesztési menetrend 
kapcsán számos partnerségben részt 
vesznek. Melyek azok a következő 
lépések, amelyek a városoknak 
a várospolitika kialakításába és 
végrehajtásába történő további 
bevonását szolgálják?

Az EUROCITIES elkötelezetten támogatja 
az uniós városfejlesztési menetrendet. 
Fontos mérföldkő ez az európai város-
fejlesztési témákkal kapcsolatos átfo-
góbb és gyakorlatiasabb megközelítés 
felé vezető úton. 

A városok most először folytatnak pár-
beszédet a nemzeti kormányokkal és 
az Európai Bizottsággal, hogy a város-
fejlesztés kihívásai szempontjából 
hasznosabb politikákat és programokat 
hajtsanak végre. A partnerségek gya-
korlati javaslatokat tesznek arra, hogy 
hogyan lehet fejleszteni a közös uniós 
prioritásokkal, például a levegőminő-
séggel, a hulladék újrafelhasználásá-
val, az éghajlat-politikai fellépéssel 
vagy a menekültek integrációjával kap-
csolatos szabályozást, finanszírozást 
és ismereteket. 

A HABITAT III konferencián az EU köte-
lezettséget vállalt arra, hogy a menet-
rendet az ENSZ új városfejlesztési 
menetrendjéhez történő hozzájárulá-
saként hajtja végre. Hisszük, hogy a 
tagállamoknak és az uniós intézmé-
nyeknek közös felelőssége, hogy a 
hasznos, kézzelfogható eredmények 
e lérése érdekében jobban részt 
vegyenek a kezdeményezésben és 
támogassák azt. 

A következő lépés az lenne, hogy ezt a 
munkamódszert a nemzeti vagy regio-
nális kontextusban is megismételjék. 
Egyes tagállamok és régiók már tesz-
telnek ilyen kezdeményezéseket, de a 
munkamódszert tágabb körben, például 
a kohéziós politikai programozásban is 
lehetne alkalmazni.

Az új kohéziós politikai keretben 
melyek azok a főbb előrelépések, ame-
lyek a valóban integrált, helyalapú 
megközelítést segítik elő?

Nagyra értékeljük, hogy a Bizottságnak 
az új kohéziós politikai kerettel kapcso-
latos javaslatai az európai strukturális 

és beruházási alapok egyszerűsítésével 
foglalkozó magas szintű munkacsoport 
ajánlásai közül többet is figyelembe 
vettek. A kedvezményezetteket sújtó 
terhek csökkentése mellett e javaslatok 
jelentősen leegyszerűsítik az alapok 
kezelését, ami gyorsabb indulást és 
végrehajtást tesz lehetővé. 

Üdvözöljük továbbá az időközi átprog-
ramozás elképzelését, amellyel jobban 
lehet reagálni a felmerülő kihívásokra. 
Azt reméljük, hogy a tagállamok értéke-
lik az integrált területfejlesztésre vonat-
kozó új szakpolitikai célkitűzés által 
kínált rugalmasságot. Szeretnénk azon-
ban határozottabb garanciákat látni 
arra, hogy a városokat és a helyi önkor-
mányzatokat megfelelően bevonják 
a programprioritások alakításába.

Mi hiányzik leginkább a javasolt, 
2020 utáni kohéziós politika 
városfejlesztési dimenziójából?

Igen aggasztónak találunk néhány, az 
integrált, helyalapú megközelítéssel 
ellentétes változást. A vidékfejlesztési 
alap elindulásától eltekintve nagyon 

Integrációval 
az innováció 
szolgálatában
Az EUROCITIES hálózat Európa legnagyobb városai 
közül több mint 140-et és több mint 40 partnervárost 
foglal magában. Marton Matko, a EUROCITIES 
szakpolitikai tanácsadója értékelte a Bizottság 
várospolitikával kapcsolatos legutóbbi intézkedését. 
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csalódottak vagyunk, hogy az Európai 
Szociális Alap látszólag teljesen felhagyott 
az integrált területi megközelítéssel. 

Ez pedig rendkívül megnehezíti egyes 
városok számára az olyan összetett 
programok kidolgozását, amelyekben 
fizikai létesítmények és támogató szol-
gáltatások egyaránt érintettek, mint pél-
dául a társadalmi befogadás és 
integráció elősegítése a hátrányos hely-
zetű környékeken. Az EUROCITIES mind a 
közös rendelkezésekben, mind az ESZA+ 
szabályozásban javasolt változtatásokat, 
amelyek lehetővé teszik az alapok egy-
szerűbb kombinációját, és támogatják a 
városfejlesztési és területi stratégiákat.

Másodszor, azt szeretnénk, ha a tema-
tikus koncentráció szabályai egy integ-
rált megközelítés keretében jobban 
támogatnák a városokat a városfej-
lesztési kihívások kezelésében. Java-
soljuk az éghajlatváltozás és a zöld 
beruházások szempontjának erősítését, 
ami a fenntartható városi mobilitást is 
magában foglalná. 

Ezzel egyidejűleg nagyobb rugalmasságot 
kérünk az egyéb szakpolitikai célkitűzések 
kiválasztásánál, továbbá az általános 
küszöbértékek kis mértékű csökkentését. 
A városok a kohéziós politikát az összes 
szakpolitikai célkitűzésen átívelő innováci-
óra, így például arra használják fel, hogy a 
digitális technológiák segítségével javítsák 
a mobilitási és szociális szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést.

Valójában azt szeretnénk, ha a városi 
kormányzás terén még inkább törekedné-
nek az innovációra. A kohéziós politika 
nagy részét városokban és külvárosokban 

fektetik be. Az ERFA mintegy 8 %-át azon-
ban olyan átfogó stratégiákon alapuló 
innovatív munkamódszer alkalmazásával 
fektetik be, amelyet a városi hatóságok 
helyi érdekelt felek széles körével együtt 
dolgoznak ki és hajtanak végre. Ez a mód-
szer máris meghozta gyümölcsét. A városi 
tisztviselők a helyi közösségeket is bevonva 
tárcaközi csapatokban kezdtek el dolgozni, 
míg a központi nagyvárosok és a szomszé-
dos városok ma már a tágabb régió javára 
működnek együtt. 

Ez a kohéziós politika talán egyik legfon-
tosabb rendszerszintű innovációja. Ezért 
azt javasoljuk, hogy a fenntartható város-
fejlesztéshez nyújtott juttatást az ERFA 
6 %-áról 10 %-ra emeljék, és terjesszék ki 
az ESZA+-ra.

A Bizottság azt javasolja, hogy 2020-tól 
a városok koherens támogatásban része-
süljenek. Az EUROCITIES hogyan 
kíván hozzájárulni az Európai Városfej-
lesztési Kezdeményezéshez? Miért olyan 
fontos, hogy a városok integrált módon 
kezeljék a nehézségeiket?

Az integrált megközelítés nem elvont 
fogalom. A valóságban az emberek nem 
egymástól elszigetelt szakpolitikai egysé-
gekben, hanem nagyvárosi kerületekben, 
vidéki városokban vagy távoli falvakban 
élnek. Ha segíteni akarunk a hátrányos 
helyzetű városrészek élhetőbbé tételében, 
ahhoz több különböző, például lakásügyi, 
szociális, infrastruktúra-, mobilitási és 
környezetvédelmi önkormányzati terület 
együttműködése szükséges. 

A közös megoldások létrehozása cél-
jából a városok folyamatosan próbál-
gatják az együttműködés, valamint 

a lakosok bevonásának új formáit. 
A helyi tisztviselők számára biztosíta-
nunk kell a megfelelő készségeket, és 
támogatnunk kell az innovációs poten-
ciál erősítéséhez szükséges kísérlete-
zést.  Az URBACT és az innovatív 
városfejlesztési tevékenységek sokat 
elértek ezen a területen, és megerősí-
tésre érdemesek. Az Európai Városfej-
lesztési Kezdeményezés megerősítheti 
az e programok közötti szinergiákat, és 
megteremtheti a horizontális kohéziós 
politikával való nagyon is szükséges 
kapcsolatot. 

Érdemes megjegyezni, hogy az uniós 
eszközök jobb koordinációja az uniós 
városfejlesztési menetrend egyik fő 
célkitűzése. Az EUROCITIES a Regionális 
és Várospolitikai Főigazgatósággal 
együtt nagyon szívesen vizsgálja meg, 
hogy hogyan lehet a legjobban hozzá-
járulni ahhoz, hogy az Európai Város-
fejlesztési Kezdeményezés hasznosabb 
legyen a városok számára. Támogatunk 
minden olyan gyakorlati fejlesztést, 
amely segít közelebb vinni a kohéziós 
politikát a polgárokhoz.  
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