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Európai és amerikai városok összefogása 
a városi fenntarthatóságért

Az egykor autóktól zsúfolt gyalogos- és kerékpár-
barát sétányoktól kezdve a szegény városnegyedek 
élelmiszerbiztonságát fokozó gazdaságokig az 
európai és amerikai városok közötti együttműkö-
dés a fenntartható városfejlesztést és a világjárvány 
sújtotta élet megkönnyítését ösztönzi. A 2020. évi 
Régiók és városok európai hete során ezeket és 
más innovatív eredményeket a nemzetközi városi 
együttműködési program résztvevői mutattak be.

Az EU által finanszírozott nemzetközi városi együttműködési 
(IUC) program alapelve, hogy az élhető, erőforrás-hatékony 
és emberközpontú intelligens városokat eredményező 

ökobarát városfejlesztés az országok közös érdeke. 

A 2017-es kezdeményezés keretében és azóta az európai 
városok összefogtak a Föld távoli országai – többek között 
Észak-Amerika (IUC-NA), valamint Latin-Amerika és a 
Karib-térség (IUC-LAC) – városaival azzal a céllal, hogy a városi 
problémák fenntartható megoldásaival kapcsolatos tudást és 
bevált gyakorlatokat megosszák egymással. A Régiók és váro-
sok európai hete során, egy 2020. október 13-i ülés keretében 
az említett résztvevők bemutatták az együttműködés ered-
ményeit, amelyek többek között a Covid19 közegészségügyi 
protokollok végrehajtását, valamint világjárvány utáni zöldebb 
városi életre való felkészülést segítik elő.

„Hiszünk abban, hogy a városok egy fényesebb jövő tükrében 
képesek közös erővel kilábalni a válságból”, mondta nyitóbe-
szédében Rudolf Niessler, a DG REGIO nemzetközi kapcsola-
tokért felelős főtanácsadója.

Az IUC program több mint 100 résztvevőt számlált különböző 
városok képviseletében, a megbeszélés pedig két panelből állt: 
az első a mobilitásról és a digitális transzformációról, a máso-
dik pedig a körforgásos gazdaságról és az energiarendszer 
átalakításáról szólt.

Mobilitás

Az argentin főváros, Buenos Aires spanyol társával, Madriddal 
szoros együttműködésben – olykor valós idejű hívások és egyez-
tetések segítségével – dolgozott a szennyezéssel, illetve a for-
galmi és hulladékkezeléssel kapcsolatos közös problémáktól 
sújtott főbb sugárutak gyalogosbarát és élhető átalakításában.

Az eredmény óriási siker a lakosság számára. Juan Vacas, 
Buenos Aires közterületekért felelős minisztériumának képvi-
seletében arról számolt be, hogy a számos színháznak, köny-
vesboltnak, szállodának és étteremnek otthont adó buenos 
aires-i Corrientes út autómentessé vált.

Ez az új közterület rendkívül hasznos volt a Covid19-válság 
idején is. Vacas az ülés során arról is beszámolt, hogy a gya-
logosutak és kerékpárutak mellett nemcsak egy új átmeneti 
kerékpársáv létrehozását tette lehetővé a tömegközlekedés 
alternatívájaként, hanem arra is lehetőséget biztosított, hogy 
az éttermek a beltéri étkezésre vonatkozó tilalom idején a 
járdákon elhelyezett asztalokon vendégelhessék meg vendé-
geiket. Kulturális előadások kültéri megrendezésére irányuló 
tervek is folyamatban vannak, amennyiben a világjárvány nem 
csitul, tette hozzá. 
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Digitális transzformáció

Az olaszországi Torino egy hat brazil településből álló konzor-
ciummal, az úgynevezett Grande ABC-vel fogott össze techno-
lógiaközpontú területeket érintő szaktudás megosztása 
érdekében. Ilyen területek voltak többek között az intelligens 
utak és a „mobilitási szolgáltatás” (MaaS), amely többféle köz-
lekedési módot integrál, miközben egyetlen digitális platformon 
egyesíti a foglalás, tervezés és fizetés lebonyolítását. 

A Grande ABC az IUC együttműködés eredményeképp az első 
olyan állami konzorcium lett Brazíliában, amely egy telepü-
léscsoport mobilitásmenedzsmentjét központosította.

Körforgásos gazdaság 

A kolumbiai Barranquilla egy olyan városnegyed lakosai élet-
színvonalának javítását tűzte ki céljául, ahol a lakosság 
78 %-át érinti az élelmiszer-ellátás bizonytalansága, városi 
gazdálkodási projektjének megvalósítása keretében pedig az 
olasz főváros által kidolgozott ütemtervet alkalmazza. 

„A városi kertek nagyszerű előrelépést jelentenek az élelmi-
szerrendszerünk fenntarthatóbbá tételében”, mondta Manuel 
Trujillo, Barranquilla polgármesteri hivatalának képviseletében. 
„A római módszertannal nem kell nulláról indulnunk”. 

A kísérleti projekt a civil társadalom mellett az állami és a 
magánszektorból is mozgósít partnereket. A projekt korai sza-
kaszában figyelembe vették a gazdaság szomszédságában 
élő – vidéki területekről származó, gazdálkodói készségekkel 
rendelkező migráns – közösséget is. 

„A kísérleti projekt akár egy szélesebb körű, városi szintű kez-
deményezéssé is kinőheti magát, amely tényleg ösztönzi a 
körforgásos gazdaságot”, tette hozzá Trujillo. 

Az energiarendszer átalakítása

Edmonton kanadai város a lett fővárossal, Rigával való part-
nerségben a hidrogénben rejlő potenciált vizsgálta a háztar-
tások fűtése és a tömegközlekedés áramellátásának 
biztosítása tekintetében. 

„Az olcsó villamos energiánk és földgázunk igencsak egyszerű 
alternatíva volt rendkívül hosszú ideig”, nyilatkozta a megbe-
szélésen Maurya Braun, Edmonton város képviseletében. „Az 
IUC-nak hála azonban ez nemsokára változhat.” 

A város csapata megvizsgálta Riga hidrogén-felhasználását 
– többek között a hibrid trolibuszok hidegebb éghajlat melletti 
megfelelő működését és a kizárólag villamos energiával 
működtetett buszokhoz képesti nagyobb hatótávolságát – 
visszaforgatva ezt a tudást Edmonton város igazgatási és 
tanácsadó szervei számára. 

„Az együttműködés eredményeképp Edmonton energetikai 
átalakulására vonatkozó műszaki modellezés második sza-
kaszába belefoglaltuk a hidrogén-üzemanyagcellás járműve-
ket és a hidrogén épületfűtési célból történő alkalmazását”, 
tette hozzá Braun. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://iuc-la.eu/en/

A VILÁGJÁRVÁNY UTÁNI VÁROSOK 
ÚJRAGONDOLÁSA
A Covid19-válság által leginkább érintett és a világ 
népessége felének otthont adó városok sikeres jövőjét biz-
tosító globális megoldások most fontosabbak, mint valaha. 

A hét webinárium során több mint 30 európai és lat-
in-amerikai város járult hozzá az „IUC-LAC nyílt párbes-
zéd” megvalósulásához, ily módon olyan fontos tanácsokkal 
ellátva a városi központokat, amelyek segítségével az „új 
normalitásban” is hatékonyan boldogulhatnak 

A nyílt párbeszédben rámutattak a világjárvány során levont 
tanulságokra és ajánlásokat fogalmaztak meg a következő 
évek prioritásaira vonatkozóan. ¬Ezek között szerepel például 
a városi területek újratervezése, a megújuló források foko-
zott használatának előmozdítása és az ágazatok kiigazítása.

A szóban forgó témák között szerepel továbbá a – városok 
jelentős gazdasági motorjaként funkcionáló – turizmus 
újraindítása és újragondolása is. A publikáció azt is vizsgálja, 
hogy a világjárvány vezethet-e zöldebb városi jövő felé és 
az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia megújult 
megközelítéséhez.

http://iuc-la.eu/wp-content/uploads/2020/09/EN_
Dialogos_abiertos.pdf
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