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YOUTH4REGIONS MÉDIAPROGRAM

A Youth4Regions médiaprogram a 
regionális politikára szakosodott újságírók 
új nemzedékének kiképzését támogatja. 
Arra ösztönzi ezeket az ifjú európaiakat, 
hogy beszámoljanak az uniós 

finanszírozású projektekről. 

Alább olvasható egy 
újabb cikk a fiatal 
újságíróknak szóló 
YOUTH4REGIONS 

blogverseny pályaművei 
közül. 

Iskra Tsankova beszél a Városok Fórumán tett 
látogatásáról, amelyet a portugáliai Portóban 
rendeztek meg 2020. január végén.

A fenntarthatóság azt jelenti, hogy minimális vagy sem-
milyen kárt nem okozunk a környezetnek, ezzel hosszú 
időre biztosítva a folyamatosságot. A nemrégiben 

lezárult Városok Fórumán láthattuk, hogyan változnak a váro-
sok ebbe az irányba a kohéziós politikának köszönhetően. 

A kétévente megrendezett eseménynek Porto városa adott 
otthont, és közel 800 résztvevő jelent meg egész Európából. 
Amikor ott voltam, ténylegesen úgy éreztem, hogy egy sokkal 
nagyobb közösség része vagyok: egy olyan eseményé, amely 
ugyanazon cél érdekében gyűjti össze az embereket szerte 
Európából: a tagállamok gazdasági fejlődésének megőrzése 
a különböző régiók igényeinek kielégítésével. 

Ezenfelül lehetőségem nyílt betekinteni abba, hogyan 
működhet együtt szorosabban az Európai Bizottság a váro-
sokkal az éghajlatváltozás, a digitalizáció és a körforgásos 
gazdaság kérdéseiben.

Mivel a bulgáriai Szófiában születtem és nőttem fel, és itt is 
dolgoztam újságíróként az elmúlt két évben, határozottan 

emlékszem az országban fellépő különböző, fejlesztésre szo-
ruló problémákra. Az egyik az integrált infrastruktúrába és a 
városi közlekedésbe tett beruházás szükségessége és e célok 
megvalósítása. És ezeket az Európai Bizottság is észrevette. 

A Városok Fóruma keretében számos sikeres projektre láthat-
tunk példát, amelyeket a kohéziós politika és az uniós város-
fejlesztési menetrend támogatásának köszönhetően 
valósítottak meg. Az egyik Szófia integrált városi közlekedé-
sének második szakasza volt, amely az első szakasz eredmé-
nyeire épített, ezzel környezetbarát és költséghatékony 
integrált városi közlekedési rendszert biztosítva a városnak. 
Ez jelzi, hogy az EU prioritásként ismerte el a szófiai lakosok 
mindennapos problémáját, és támogatta a projektet. 

Iskra Tsankova jelenleg 
újságírói és tömegkom-
munikációs alapképzé-
sen vesz részt.

Korábban riporterként 
dolgozott ,  je lenleg 
médiaelemző. Iskrát min-
dig is érdekelték a nem-

zetközi kapcsolatok, konkrétabban az EU és a szakpolitikái. 

Városok Fóruma 2020: a helyi 
problémákat helyileg kell megoldani
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Szófia helyi problémája kiválóan példázza, hogyan működik 
valójában a kohéziós politika és az uniós városfejlesztési 
menetrend, és mi a legfontosabb a polgárok igényeinek kielé-
gítése szempontjából az uniós tagállamokban. 

A Városok Fórumán részt vevő Elisa Ferreira, a kohézióért és 
reformokért felelős biztos hangsúlyozta, hogy a helyi problé-
mák helyi megoldásokat igényelnek. Az Európai Unió kevésbé 
töredezett és egységesebb megközelítést szeretne. A jövőben 
minden stratégiának rendelkeznie kell egy alapvető célkitűzés-
sel. És Szófia integrált városi közlekedési projektjének célki-
tűzései a fenntartható multimodális városi mobilitás, a digitális 
megoldások és az integrált fejlesztés a városi területeken. 

A biztos úgy véli, hogy a finanszírozást közvetlenül a városok-
nak kell eljuttatni a regionális fejlesztésük érdekében. A leg-
fontosabb dolog azonban nem pusztán a pénz, hanem amikor 
jó eredményeket hozó munkamódszer jön létre, és pont ezt 
igazolta a 2020. évi Városok Fóruma. 

A fenntarthatóság társadalmi-ökológiai folyamatként is defi-
niálható, amelyet egy közös ideál elérése jellemez. A Városok 
Fórumának ideálja pedig a városok részvételével történő, 
fenntartható városi jövő kialakítása. A globális fejlődés közép-
pontjában a regionális fejlődés áll, és az ehhez hasonló ese-
mények kulcsfontosságú lépést jelentenek az uniós tagállamok 
korszerűsítésében, megőrizve a fontos dolgokat: a környezetet 
és a történelmi kultúrát.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities _ 
forum_pt/

Elisa Ferreira biztos csatlakozik Karl-Heinz Lambertzhez, a Régiók Bizottságának elnökéhez,   
és Jan Olbrycht EP-képviselőhöz, hogy megválaszolja a közönség kérdéseit a Városok Fóruma 2020 keretében 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities_forum_pt/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities_forum_pt/

