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Kivonat 
E tanulmány az integrált városi közlekedési terveknek (fenntartható városi 
mobilitási/közlekedési tervek) és az Európai Unió kohéziós politikájának 
kölcsönös kapcsolatáról szól. A fenntartható városi mobilitási tervekre 
vonatkozó elképzelésekről és a közlekedés/városi közlekedés kohéziós 
politikában játszott szerepéről szóló megbeszéléseket követően nyolc 
esettanulmány elemzi az integrált városi közlekedési tervezés és a kohéziós 
politika keretében a közlekedéspolitikának/közlekedési projekteknek nyújtott 
támogatás közötti kapcsolatot. Végezetül a tanulmány politikai ajánlásokat 
tesz, többek között a 2011. évi kohéziós politikai reformjavaslatok 
tekintetében. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
Háttér 
Az európai kohéziós politika fontos szerepet játszik mind az Unió egésze, mind pedig 271 
régiója közül különösen a leggyengébb versenyhelyzetének javításában. A strukturális 
alapok (az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap (ESZA) és 
a kohéziós alap révén az EU különböző gazdasági ágazatok ezer és ezer projektjébe ruház 
be, amelyek kulturális és szociális kérdésekkel foglalkoznak Európa különböző régióiban. A 
2007–2013 közötti finanszírozási időszakra a 347 milliárd eurós teljes költségvetés a 
növekedésbe és munkahelyekbe történő beruházások uniós támogatását célzó legnagyobb 
egyedi forrás. A finanszírozás a pályázókhoz történő eljuttatásához használt eszközöket – 
úgynevezett operatív programokat –a tagállamok dolgozzák ki és az Európai Bizottság 
fogadja el. 
 
Nagyjából a 347 milliárd euró (a teljes kohéziós politikai finanszírozás) egynegyedét 
fordítják a közlekedésre. Ezen összegnek csupán 2,3%-át különítik el városi közlekedési 
célokra vonatkozó projektekre. Azonban az európai lakosság 70%-a városi területeken él, 
és ez az arány folyamatosan nő. Az operatív programok keretében összesen 8,1 milliárd 
eurót osztottak szét városi közlekedési projektekre. Rendes esetben mindegyik operatív 
programot egyetlen alapból támogatják, azaz vagy a strukturális alapokból, vagy a 
kohéziós alapból. Az operatív programokat azok a nemzeti minisztériumok, regionális 
hatóságok és helyi önkormányzatok irányítják, amelyeket az adott operatív program 
tekintetében az érintett tagállam irányító hatóságnak nevezett ki. 
 
A kohéziós politikához kapcsolódó szabványos operatív programokon kívül léteznek külön 
támogatási eszközök, amelyeket részben az Európai Beruházási Bank finanszíroz (EBB). 
Ezek közül ötöt kell megemlíteni a városi mobilitási projektek finanszírozása tekintetében: a 
JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions / európai régiók 
beruházásait támogató közös program) a 12 új tagállamnak nyújt technikai támogatást a 
magas színvonalú, fontos infrastrukturális projektekhez; a JESSICA (Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas / fenntartható városfejlesztési 
beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés) a városfejlesztés és -rehabilitáció 
támogatására összpontosít; az ETC-t (European Territorial Cooperation / európai területi 
együttműködés) gyakran társítják az INTERREG IVC programhoz, amely regionális és 
városi hálózatokat támogat a bevált gyakorlatok megosztása révén; URBACT II az integrált, 
fenntartható városfejlesztést támogató csere- és tanulmányi program; az ESPON pedig 
(European Observation Network for Territorial Development and Cohesion / Európai Területi 
Tervezési Megfigyelő Hálózat) a fejlesztéspolitikát támogatja a területi kohézió terén. 
 
A közlekedésről szóló fehér könyv (Európai Bizottság, 2011) azt javasolja, hogy vizsgálják 
meg az európai városok városi mobilitási terveinek fokozatos végrehajtását célzó európai 
támogatási keretrendszer létrehozásának lehetőségét. Ez egyértelműen a kohéziós politika 
és a fenntartható városi közlekedési projektek közötti kölcsönös kapcsolatot célozza. A 
fehér könyv ezenkívül utal a fenntartható városi mobilitási tervekre vagy a fenntartható 
városi közlekedési tervekre, amelyek a városok és vonzáskörzetük minden közlekedési 
módjával foglalkozó átfogó tervezési eszközök. A fenntartható városi mobilitási tervekre 
vonatkozó elképzelést már két korábbi uniós dokumentum is kiemelte: „A városi mobilitás 
új kultúrája felé” című zöld könyv (Európai Bizottság, 2007) és „A városi mobilitás 
cselekvési terve” (Európai Bizottság, 2009). 
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Célok és tevékenységek 
E tanulmány célja, hogy világos képet nyújtson a városi területek, a városi mobilitás és a 
fenntartható városi mobilitási tervek (vagy fenntartható városi közlekedési tervek) 
fogalmáról és helyzetéről. Elemzi továbbá a kohéziós politika és a fenntartható városi 
mobilitási tervek közötti kapcsolatot is. 
 
A tanulmány kettős módszertani alapra épül: először áttekinti a főbb szakirodalmat, 
másodszor pedig megvizsgál nyolc testreszabott esettanulmányt, amely felfedi az operatív 
programok és a fenntartható városi mobilitási tervek közötti esetleges kapcsolatot. 
Valójában hivatalosan csak az operatív programokban meghatározott projektek 
kétharmada képezi fenntartható városi mobilitási terv vagy ennek megfelelő 
közlekedésfejlesztési terv részét. A nyolc esettanulmány négy konvergenciarégiót érint: 

 Kolozsvár (Románia), 

 Halle (Németország),  

 Krakkó (Lengyelország) és 

 Tallinn (Észtország);  
 
a regionális versenyképesség és foglalkoztatás (RCE) régiói közül hármat: 

 Barcelona (Spanyolország), 

 Liverpool (Egyesült Királyság) és 

 Rennes (Franciaország);  
 
valamint egy határokon átnyúló régiót az európai területi együttműködési (ETC) célkitűzés 
keretében:  

 Strasbourg/Kehl (Franciaország / Németország).  
 
Megállapítások és ajánlások 
A fenntartható városi mobilitási tervekre vonatkozó szakirodalom számos olyan kritériumot 
határoz meg, amelyek e terveket jellemzik. E tanulmány kimutatja, hogy a vizsgált tervek 
közül csak néhány felel meg e kritériumoknak. Összességében feltárja, hogy az uniós 
kohéziós politika eszközei és a helyi, illetve regionális városi mobilitási tervezés közötti 
kapcsolat jelentős eltéréseket mutat az elemzett esettanulmányokban. Ahol nem létezik 
igazi fenntartható városi mobilitási terv, az operatív program gyakran inkább a közlekedési 
infrastruktúrát támogatja a közlekedésirányítási intézkedések helyett (Halle, Tallinn). 
Másfelől a fenntartható városi mobilitási projektek fontos szerepet játszanak Liverpool és 
Krakkó operatív programjaiban, noha formálisan nem képezik a városi mobilitási terv 
részét. 
 
Ezenkívül a liverpooli eset megmutatja az alulról építkező megközelítés előnyét az operatív 
programok végrehajtása során: a helyi érintett felek konkrét projekteket nyújtanak be, 
amelyek értékelésére az operatív programok prioritásainak fényében kerül sor. A 
támogatás – a régió igényei teljesítésének terén rugalmasságot biztosító – összetett 
rendszere miatt azonban gyakran kihívást jelent a lehetséges kedvezményezettek számára 
e feltételek, illetve a pénzügyi támogatás különböző formái közötti kölcsönös kapcsolat 
vállalása és megértése.  
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A helyi közlekedéstervezési hatóságok gyakran nincsenek tisztában az operatív programok 
keretében elérhető lehetőségekkel, és következetesen nem veszik figyelembe az operatív 
programot a (fenntartható) városi közlekedési tervek kidolgozásakor. Ennek oka 
feltehetően a földrajzi hatály különbségeiben keresendő: az operatív programok a 
regionális vagy nemzeti fejlesztésre összpontosítanak, míg a helyi tervek a városi 
körülményekkel foglalkoznak. 
 

Ennek megfelelően ajánlatos lépéseket tenni, hogy felkeltsék a városi infrastruktúra 
tervezőinek figyelmét az adott településre vonatkozó operatív programok iránt, illetve 
intézményeket létesíteni a vonatkozó – azaz városfejlesztési célokat kitűző – operatív 
programok és az esetleges új fenntartható városi mobilitási tervek összekapcsolására. Ide 
tartoznak a következők: 

 átfogó, ám testreszabott tájékoztatás nyújtása a lehetséges 
kedvezményezetteknek; 

 eszmecserék szervezése az irányító hatóság, a közlekedési hatóságok és a 
jelenlegi/lehetséges kedvezményezettek között, például rendszeres kerekasztal-
beszélgetések formájában; 

 fenntartható mobilitási terv kidolgozását szabni feltételül a városi közlekedési 
intézkedéseknek az operatív program keretében nyújtott finanszírozásához; 

 útmutatók készítése a fenntartható városi mobilitási tervek elemeihez és 
végrehajtásához, figyelembe véve a szubszidiaritás elvét és a települések 
tervezési hatáskörét; 

 az (új) operatív programok fő célirányának és prioritási tengelyeinek meghatározása 
során a népesség lehetséges csökkenése számos – bár nem minden – régió 
esetében várható jövőbeni tendenciájának figyelembevétele, mivel e fejlemény 
megváltoztatja a régió mobilitási szükségleteit. 

 
Ezenkívül a jó irányítás kulcsszerepet játszik mind az operatív programok, mind a 
fenntartható városi mobilitási tervek kidolgozásában. Ez többek között azt jelenti, hogy a 
lehetséges kedvezményezetteknek nem szabad akadályként tekinteniük a támogatásban 
részesítéshez kapcsolt igazgatási, jelentéstételi és ellenőrzési követelményekre. Ezért az 
irányítás és a meglévő operatív programok és fenntartható városi mobilitási tervek 
menedzserei közötti együttműködés javítása érdekében ajánlatos: 
 

 az irányító hatóság és a fenntartható városi mobilitási tervek menedzserei közötti 
együttműködésre irányuló követelmény meghatározása, akkor is, ha nincs 
nyilvánvaló kapcsolat az operatív program közlekedési projektjei és a városi 
mobilitás között; 

 intézményes keret létrehozása az irányító hatóságok és a fenntartható városi 
mobilitási tervek menedzserei közötti kommunikáció ösztönzése érdekében. Erre az 
egyik lehetőség az lenne, hogy a fenntartható városi mobilitási tervek 
vonatkozásában nemzeti kapcsolattartási pontot hoznak létre, amelyet tájékoztatni 
kell az adott ország operatív programjairól, és amely ezután továbbítja az 
információkat a fenntartható városi mobilitási tervek készítőinek; 

 az operatív programok városi közlekedéssel kapcsolatos bármely projektjének 
belefoglalása a fenntartható városi mobilitási tervekbe annak érdekében, hogy az 
átfogóbb és hatékonyabb legyen; 
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 arra vonatkozó értékelés elvégzése, hogy lehetséges-e az operatív programok 
keretén belüli támogatási pályázatokra vonatkozó adminisztratív szabályok 
egyszerűsítése, vagy a közlekedési hatóságok és a lehetséges kedvezményezettek 
képzése annak érdekében, hogy a vélt vagy valós bürokratikus akadályokat 
megszüntessék. 

 
E tanulmányból három fontos tanulság vonható le az operatív programok keretében 
végrehajtott kohéziós politikai intézkedések és a fenntartható városi mobilitás közötti 
kapcsolat megerősítése szempontjából. Először is az operatív programoknak kell 
azonosítaniuk a stratégiai és a magas szintű kérdéseket, mivel ezek földrajzi hatálya 
szélesebb (azaz egy egész nemzetre vagy régióra vonatkoznak) és szélesebb regionális 
vonatkozásaik lehetnek, vonatkoznak például azon városi területek környékére is, amelyhez 
fenntartható városi mobilitási tervet kellene kidolgozni.  
 
Másodszor, a tényleges városi mobilitási projekteket helyi szinten kell kidolgozni alulról 
felfelé építkezve, szigorúan részvételi és integrált megközelítés alapján. Azt, hogy mily 
módon illeszkednek e projektek a stratégiai célkitűzésekhez és az azonosított magas szintű 
kérdésekhez, a két oldal szereplőinek, azaz az operatív program irányító hatóságának és a 
fenntartható városi mobilitási tervért felelős tervezési hatóságnak kell megvitatnia.  
 
Ez elvezet a harmadik levonandó tanulsághoz: fontos az operatív programokért és a 
fenntartható mobilitási tervekért felelős irányító és a tervezési hatóságok közötti 
kommunikáció létrehozása és megkönnyítése. Az esettanulmányok a kommunikáció számos 
sikeres lehetőségét emelték ki. Az egyik stratégiai megközelítés, amelyik mindig 
megvalósítható, egy intézmény (például koordinációs testület) létrehozása, amelynek tagjai 
között szerepelnek mind az irányító, mind a tervezési hatóságok képviselői, valamint az 
operatív programok és a fenntartható mobilitási terv kedvezményezettjei. Más esetekben 
az operatív programok és/vagy a fenntartható városi mobilitási tervek létrehozása előtt 
már meglévő intézményi struktúrák meg tudták könnyíteni a kommunikációt. Például ahol 
régóta léteznek a települések és a régiók közötti csereprogramok, könnyen fel lehet állítani 
ad hoc munkacsoportokat, amelyek az operatív programok és a fenntartható városi 
mobilitási tervek menedzserei közötti együttműködést igénylő kérdésekkel foglalkoznak. 
Végül pedig az operatív programokban és a fenntartható városi mobilitási tervekben 
egyaránt részt vevő személyek is szervezhetnek együttműködést. 


