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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Az európai városfejlesztési menetrend és jövője a kohéziós politikában
(2010/2158(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak XVIII. 
címére,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és
a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 
11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló 2006. 
október 6-i 2006/702/EK tanácsi határozatra3,

– tekintettel 2008. február 21-i jogalkotási állásfoglalására „A területfejlesztési menetrend 
és a Lipcsei Charta nyomon követése: a térségfejlesztésre és a területi kohézióra irányuló 
európai cselekvési program felé” címmel4,

– tekintettel a nemzeti és regionális szintű kormányzásról és partnerségről, valamint a 
regionális politika terén projektek megalapozásáról szóló 2008. október 21-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel „A kohéziós politika városi dimenziója az új programozási időszakban” című 
2009. március 24-i állásfoglalására6,

– tekintettel a területi kohézióról és a kohéziós politika jövőbeli reformjáról szóló vita 
állásáról szóló zöld könyvről készült, 2009. március 24-i állásfoglalására7,

– tekintettel 2010. május 20-i állásfoglalására a kohéziós politikának a lisszaboni és az 
Európa 2020-célkitűzések eléréséhez való hozzájárulásáról8,

– tekintettel 2010. október 7-i állásfoglalására az Európai Unió 2013 utáni kohéziós és 
regionális politikájáról9,

– tekintettel az Európai Parlament által kiadott „A területrendezési menetrend és a Lipcsei 
                                               
1 HL L 210., 2006.7.31., 25. o.
2 HL L 210., 2006.7.31.., 1 -11. o.
3 HL L 291., 2006.10.21., 11. o.
4 HL C 184 E., 2009.8.6. 95. o.
5 HL C 15 E., 2010.01.21. 10. o.
6 HL C 117 E., 2010.05.06. 73. o.
7 HL C 117 E., 2010.05.06. 65. o.
8 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0191.
9 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0356
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Charta nyomon követése – egy területfejlesztési és területi kohéziós európai cselekvési 
program felé” című ad hoc feljegyzésre,

– tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel a Bizottság 2010 novemberében kiadott ötödik jelentésére a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióról: a kohéziós politika jövőjéről,

– tekintettel „A gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló ötödik jelentéssel 
kapcsolatos következtetések: a kohéziós politika jövője” című, 2010. november 9-i 
bizottsági közleményre (COM(2010)0642),

– tekintettel a Bizottságnak „Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott 
2000–2006-os kohéziós politikai programok ex-post értékelése az 1. és 2. célkitűzés 
régióiban” című 2010. áprilisi összefoglaló jelentésére,

– tekintettel a Bizottságnak „A 2000–2006-os kohéziós politikai programok ex-post 
értékelése: az URBAN közösségi kezdeményezés” című 2010. júniusi jelentésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) „A városrehabilitáció 
integrált megközelítésének szükségessége” című, 2010. május 26-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók bizottságának „A városrehabilitáció szerepe az európai 
városfejlesztésben” című 2010. június 9–10-i véleményére2,

– tekintettel az EU területi napirendjére – egy sokszínű régiókból álló, versenyképesebb és 
fenntarthatóbb Európa felé („Területi napirend”) és a fenntartható európai városokról 
szóló Lipcsei Chartára („Lipcsei Charta”), amelyeket a területtervezésért és 
városfejlesztésért felelős miniszterek 2007. május 24–25-én Lipcsében tartott informális 
találkozóján fogadtak el,

– tekintettel a városfejlesztésért felelős miniszterek 2000. június 22-én, Toledóban tartott 
informális találkozóján elfogadott „toledói nyilatkozatra”,

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Európai Beruházási Bank elé terjesztett „A 
gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló ötödik jelentéssel kapcsolatos 
következtetések: a kohéziós politika jövője” című, 2010. november 9-i bizottsági 
közleményre (COM(2010)0642/3) vonatkozóan a városfejlesztéssel foglalkozó 
főigazgatók által elfoglalt álláspontra,

– tekintettel a helyi önkormányzatok 2010. február 22–24. között Barcelonában tartott „A 
helyi önkormányzatok mint az új Európa legfőbb szereplői” elnevezésű európai 
csúcstalálkozójának következtetéseire,

– tekintettel az Európai Bizottság által kezdeményezett és támogatott „Polgármesterek 
                                               
1 HL C 21., 2011.1.21., 1. o.
2 HL C 267., 2010.10.1., 25. o.
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Szövetségére”,

– tekintettel a Bizottság kérésére készített, „A megreformált kohéziós politika menetrendje” 
című független jelentésre (Fabrizio Barca jelentés) (2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel az EU-ra a többközpontú fejlődés jellemző, és sokféle különböző méretű, heterogén 
lehetőségekkel és erőforrásokkal rendelkező várossal és városi övezettel rendelkezik, 
mivel úgy véli, hogy nem lenne helyes, sőt problematikus lenne, ha közös definíciót 
határoznának meg a „városi övezetekre”,

B. mivel az EU politikái révén hozzájárul a városi övezetek fenntartható fejlődéséhez, 
azonban a szubszidiaritás elvével összhangban a városfejlesztési politikák a tagállamok 
hatáskörébe tartoznak,

C. mivel a városok aktívan hozzájárulnak az európai uniós politikák kialakításához, és fontos 
szerepet játszanak az Európa 2020 stratégia sikeres végrehajtásában; továbbá mivel az 
európai uniós politikák és különösen a kohéziós politika városfejlesztési dimenziójának 
figyelmen kívül hagyása veszélyezteti az Európa 2020-célkitűzések elérését,

D. mivel a politika általános érvényesítése egyértelműen bővítette a városok számára 
rendelkezésre álló finanszírozást, bár lehetséges, hogy a városfejlesztés integrált 
megközelítése az egyes ágazatokra való fokozott összpontosítás miatt elveszik az egyedi 
operatív programokban,

1. megjegyzi, hogy az európai városfejlesztési menetrend egyrészt magában foglalja az 
európai uniós politikák városfejlesztési dimenzióját, különösen a kohéziós politikát, 
másrészről pedig az egyes tagállamok városfejlesztési politikáinak összehangolását célzó 
európai szintű erőfeszítések kormányközi vonulatát, amely informális miniszteri 
találkozók keretében az egymást követő tanácsi elnökségek koordinálása és a Bizottság 
aktív hozzájárulása mellett történik; úgy véli ezzel kapcsolatban, hogy a helyi 
önkormányzatokat alaposabban kellene tájékoztatni és jobban be kellene vonni őket a 
kormányközi folyamatokba;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikai intézkedéseknek a városi övezetek fejlesztéséhez 
való jelentős hozzájárulása mellett számos egyéb európai uniós politika és program is 
nagy hatással van a városfejlesztésre; hangsúlyozza, hogy a politikák területi hatásainak 
jobb megértésére van szükség, és kéri, hogy az európai uniós politikákon belül emeljék ki 
a városfejlesztést; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a Bizottsághoz intézett azon 
felhívását, hogy végezze el az ágazati politikák területi hatásvizsgálatát, és bővítse ki a 
jelenlegi hatásvizsgálati mechanizmusokat;

3. kiemeli, hogy az európai politikák helyszíni végrehajtása jelentős részben a városi 
övezetekben történik; hangsúlyozza, hogy a városi övezetek állítják elő az EU GDP-jének 
80%-át, és jelentősen hozzájárulnak Európa gazdasági fejlődéséhez; másrészről ők viselik 
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a gazdasági termelékenység költségeit is (a városok terjeszkedése, forgalmi torlódások, 
szennyezés, kirekesztés stb.) ami veszélyezteti a növekedés motorjaként betöltött 
szerepüket; ezért egyértelműen indokoltnak tartja, hogy közös kötelezettségvállalás jöjjön 
létre az EU városi övezeteinek fejlesztése érdekében;

4. azt javasolja, hogy a kohéziós politika városi dimenziója összpontosítson kettős célra: 
először is a városi övezetek alapvető fizikai infrastruktúrájának kifejlesztésére mint a 
növekedés előfeltételére az európai gazdasági fejlődéshez és a gazdasági alap 
diverzifikálásához való potenciális hozzájárulásuk teljes kihasználása érdekében, 
másodszor pedig a városi övezetek gazdasági, társadalmi és környezeti jellemzőinek az 
infrastruktúrába és a szolgáltatásokba való beruházás révén történő, technológiai 
fejlődésen alapuló modernizálásának elősegítésére;

5. rámutat arra, hogy az infrastrukturális beruházások intelligens technológiák révén történő 
modernizálása jelentős potenciállal rendelkezik, ami az „intelligensebb városfejlesztés” 
fogalma révén kezelné a fennálló problémákat; úgy véli, hogy az ilyen infrastrukturális 
ikt-beruházások kifejezetten a gazdasági növekedésen és az innováción alapuló gazdasági 
tevékenység olyan motorjának tekinthetők, amelyek a vállalkozó szellem fokozása, a 
munkahelyteremtés és a növekedés elősegítése céljából az állami és magánberuházások 
következő elemeit egyesítik, és ezért európai prioritásként kezelendők;

6. kéri a Bizottságot, hogy tegye kötelezővé a tagállamok számára, hogy hivatalosan is 
bevonják a legfontosabb városi övezeteknek és helyi és regionális hatóságok 
szövetségeinek politikai vezetőit a kohéziós politika kialakításának minden szakaszába 
(stratégiai tervezés, a tervezett „nemzeti stratégiai fejlesztési szerződések” meghatározása 
és megtárgyalása);

7. hangsúlyozza, hogy a városi övezetek nem minősülnek a régiójukon belüli szigeteknek, és 
a fejlődésüknek szorosan össze kell kapcsolódnia a környező funkcionális vagy vidéki 
övezetekkel; úgy véli, hogy a többszintű kormányzás és a partnerség elve a fejlesztési 
politikák ágazatokra bomlását és széttöredezettségét megelőző leghatékonyabb eszköz;

8. hangsúlyozza, hogy a helyileg megválasztott hatóságok közvetlen politikai 
elszámoltathatósággal rendelkeznek a stratégiai döntéshozatal és a közpénzek beruházása 
terén; ezért a kohéziós politika és az Európa 2020 stratégia céljainak elérése érdekében a 
kohéziós politika végrehajtása és kiértékelése során a helyileg megválasztott hatóságokat 
kötelezően be kell vonni a stratégiai döntéshozatali folyamatba és a megbízatás 
átruházásával gyakorolt felelősségi körökre vonatkozó lehetőség széles körű 
alkalmazásába;

9. azt javasolja, hogy a következő programozási időszak során az alábbi lehetőségek egyikét 
használják fel a városi dimenzió nemzeti szintű végrehajtásakor: egyes városi övezetek 
által irányított független operatív programok, egyes tagállamok városi övezeteit lefedő 
közös operatív programok, globális támogatások, illetve egyes regionális operatív 
programokon belül a városi intézkedések és erőforrások elkülönítése; 

10. támogatja az integrált stratégiai tervezés elvét, mivel az segítheti a helyi hatóságokat 
abban, hogy az „egyedi projektekben” való gondolkodás helyett sokkal inkább stratégiai, 
ágazatok közötti gondolkodást sajátítsanak el, hogy egy időben használják ki belső 
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fejlődési potenciáljukat; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egyes esetekben a közös 
meghatározás pontatlansága csak formális alkalmazáshoz vezet;

11. felkéri a Bizottságot, hogy készítsen el egy olyan tanulmányt, amely e területen 
összehasonlítja az egyes tagállamok eddigi gyakorlatát, és amelyet az integrált 
városfejlesztési tervezési gyakorlatra meghatározott olyan európai uniós iránymutatások 
alapján valósítanak meg, amelyek egyértelművé teszik e tervek és egyéb tervezési 
dokumentumok közötti összefüggéseket, valamint a hatékony partnerséget szorgalmazzák; 
kéri a Bizottságot, hogy a projektek társfinanszírozásához európai uniós alapok 
felhasználása esetén tegye jogilag kötelezővé az integrált várostervezést; 

12. kéri a Bizottságot, hogy alakítson ki rugalmasabb feltételeket az ERFA és az ESZA 
alapjai közötti keresztfinanszírozásra vonatkozóan annak érdekében, hogy e szabályok ne 
teremtsenek akadályt az integrált városfejlesztési tervek/stratégiák kialakítása és 
végrehajtása során;

13. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi programozási időszak során végrehajtott új pénzügyi 
tervezési eszközök ígéretes szereppel rendelkeznek; kéri a Bizottságot, hogy értékelje az 
ezen eszközökkel szerzett tapasztalatokat, és szükség esetén igazítsa ki azokat a pénzügyi 
piacon a szokásos kereskedelmi termékekhez képest elfoglalt versenyhelyzetük javítása 
érdekében;

14. meggyőződése, hogy különösen a „Jessica” elnevezésű kezdeményezés akkor tudja elérni 
legnagyobb jelentőségét, ha azt a városok szintjén valósítják meg, ezért fenntartásokkal 
figyeli, hogy néhány tagállam a program végrehajtásának központosítása felé hajlik;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a Régiók Bizottságának.
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MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS

A jelentés céljai és tartalma

A jelentés célja, hogy biztosítsa „Az új programidőszak kohéziós politikájának városi 
dimenziójáról” szóló előző jelentés nyomon követését, és egyúttal beszámoljon az európai 
városfejlesztési menetrend legfrissebb fejleményeiről. 2009 óta ennek a kérdésnek az 
alakulásához számos új adalék érkezett, az elkövetkező hetekben pedig még továbbiak 
várhatók. A jelentés a kohéziós politika városi dimenziójának számos olyan szempontjára tér 
ki, amelyek a Regionális Fejlesztési Bizottság szerint kulcsfontosságúak, illetve kihívást 
jelentenek a jövőbeni kohéziós politika szempontjából, amely politikának az uniós városok 
irányában teljes értékű, hatékony politikává kell válnia.

A kérdések meghatározása

Európában mintegy 5000 olyan város található, amelynek népessége 5000 és 50 000 között 
van, és közel 1000 olyan város van, amelynek népessége meghaladja az 50 000-et. Európát a 
területi sokszínűség és a többközpontú fejlődés jellemzi, a viszonylag sűrű városi hálózat 
kevés nagyvárost foglal magában. Az Európai Unión belül az embereknek csupán 7%-a lakik 
ötmilliósnál nagyobb nagyvárosban, szemben az Egyesült Államokkal, ahol ez az arány 25%1. 
Az európai nagyvárosok helyzetéről szóló jelentés2 szerint a városi népesség növekedésének 
aránya Spanyolországban volt a legmagasabb, ahol egyes városi övezetekben 2%-os vagy 
annál magasabb éves növekedési arányt mértek. Írország, Finnország és Görögország 
városaira is az EU-n belüli közel legnagyobb népességnövekedés volt a jellemző. Ezzel egy 
időben ugyanakkor Közép- és Kelet-Európa számos városi övezetében általános 
népességcsökkenés zajlik. A külváros gyakorlatilag minden nagyvárosban növekszik, de még 
ha csökkenés is áll fenn, az ott általában alacsonyabb, mint a belvárosban.

Az országok közötti jelentős különbségek miatt nincsen olyan nemzetközi megállapodás a 
„városi terület” fogalma tekintetében, amely minden országra vagy akár egy régió minden 
országára alkalmazható lenne. Számos kísérlet született a „városi terület” közös értelmezése 
érdekében: az ENSZ3, a Világbank4, az OECD5 és az egyes országok is alkottak definíciókat. 
E meghatározások legtöbbje – ha nem mindegyike – a népesség méretére és sűrűségére 
vonatkozó statisztikai adatokon alapszik. Mivel kétségtelenül nagy különbségek vannak az 
egyes országok népességének eloszlása tekintetében, ezért az európai intézmények ez idáig az 
Eurostat6 által az európai regionális és városi statisztikák gyakorlati útmutatójában elfogadott 
megközelítést alkalmazták, amely négy szintű területi egységet különböztet meg, amelyre 
vonatkozóan a megfigyeléseket összegyűjtik. Ezek a központi városrész, a nagyobb városi 

                                               
1 Az Európai Közösségek Bizottsága, „Zöld könyv a területi kohézióról: Előnyt kovácsolni a területi 
sokféleségből”, Brüsszel, 2008.
2 State of European Cities Report: Adding Value to the European Urban Audit, 2007 (Az európai nagyvárosok 
helyzetéről szóló jelentés: adalék az európai városokra vonatkozó felméréshez) elérhető az alábbi linken: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
3 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
4 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
5 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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övezetek, kilenc főváros városmagja – amely esetében az adminisztratív városrész nem 
eredményezett összehasonlítható területi egységeket –, és végül a nagyvárosi kerületek. Bár 
az Eurostat meghatározása teljes mértékben alkalmazható statisztikai célokra, figyelembe 
véve a fennálló különbségeket és a különféle megközelítéseket, rendkívül nehéznek tűnik a 
kohéziós politika keretén belül a „városi terület” közös, egyértelmű meghatározásának 
kialakítása és ezért a meghatározás kérdését a szubszidiaritás elvének megfelelően a 
tagállamokra kell bízni. 

Történelmi fejlődés 

Történelmileg a városok fejlődése a strukturális intézkedések fő vonulatával párhuzamosan 
alakult. 1990 óta léteznek városi kísérleti projektek. 1994 óta működik az URBAN közösségi 
kezdeményezés programja, amely lehetővé teszi az integrált helyi fejlődési modellek 
ösztönzését.

Míg az előző programozási időszak alatt az egyes városi kezdeményezések számára külön 
forrásokat biztosítottak, a 2007–2013-as időszakban ez már nem volt érvényes. A strukturális 
alapokat irányító új szabályozás elfogadását követően a városfejlesztési politikát a kohéziós, a 
regionális versenyképességi és a munkahely-teremtési célokba foglalták bele, ezáltal is 
hangsúlyozva az Unió szempontjából a kohéziós politika ezen aspektusának jelentőségét. A 
nemzeti stratégiai referenciakeret és az operatív programok kialakítása során a tagállamokat 
ösztönözték, de nem kötelezték arra, hogy stratégiai prioritásként illesszék bele azokba a 
fenntartható városfejlesztést. A városoknak és a városi agglomerációknak az európai 
gazdasági rendszerben betöltött jelentőségét figyelembe véve azonban ennek elmulasztása 
jelentősen akadályozna minden olyan tervet, amelynek segítségével dinamikus szereplőkké 
válhatnának az Unió ezen célok elérése érdekében tett erőfeszítései során. 

A jelenlegi felülvizsgált szabályozás lehetővé teszi az irányító hatóságok számára, hogy a 
városfejlesztésre elkülönített források kezelése során a köz- és magánszféra közötti 
partnerségek számos fajtájával éljenek. Ezért a strukturális alapok olyan pénzügyi tervezési 
műveleteket is finanszírozhatnak, mint a kockázati tőkealapok, a garanciaalapok és a 
hitelalapok. Az Európai Bizottság és az EBB három pénzügyi eszközt fejlesztettek ki, melyek 
a JEREMIE1, a JASPERS2 és a JESSICA3. A városfejlesztés szempontjából a legnagyobb 
jelentőséggel a JESSICA kezdeményezés (a fenntartható városfejlesztési beruházásokat 
támogató közös európai kezdeményezés) bír. Célja a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások 
révén multiplikátor hatás elérése. A visszanyert pénzeszközökkel újabb beruházásokat kell 
végrehajtani a városfejlesztés terén, vagy át kell csoportosítani azokat egyéb városi projektek 
irányító hatóságai számára. A Jessica kezdeményezés gyakorlatilag még mindig a kezdeti 
szakaszban tart.

A témakör háttere

Az Európai Bizottság statisztikái szerint 2007 és 2013 között mintegy 21,1 milliárd eurót 

                                               
1 A vállalkozások beindításának, valamint a mikrovállalkozások és kkv-k fejlesztésének finanszírozását segíti 
elő.
2 A nagyobb projektek előkészítését támogatja.
3 A pénzügyi tervezést támogatja a városfejlesztés területén.
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irányoztak elő a városfejlesztés számára, amely a teljes európai uniós kohéziós költségvetés 
6,1%-át jelenti. Ebből 3,4 milliárd eurót szántak ipartelepek és szennyezett földterületek 
rehabilitációjára, 9,8 milliárd eurót városi és vidéki rehabilitációs projektekre, 7 milliárd eurót 
a tiszta városi közlekedésre, és 917 millió eurót lakhatásra. A kutatás és innováció, a 
közlekedés, a környezetvédelem, az oktatás, az egészségügy és a kultúra területén 
megvalósuló egyéb infrastrukturális beruházások is jelentős hatást gyakorolnak a városokra.

ábra: A városfejlesztésre előirányzott források 2007 és 2013 között

Forrás: DG REGIO SFC2007

A témakör kontextusa

A megerősített városfejlesztési menetrend fő céljának azt kell tekinteni, hogy az európai 
városok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztését és minőségi korszerűsítését 
szolgálja. A jövőbeni intézkedéseknek egyrészről szorosan kapcsolódniuk kell az átfogó uniós 
prioritásokhoz, hogy indokolttá tegyék az uniós költségvetési hozzájárulást. Az Európa 2020 
stratégia viszont főként a jövőre szóló trendekkel foglalkozik. Az európai városok között 
meglévő jelenlegi egyenlőtlenségek leküzdése ugyanilyen fontos, ezért tükröződnie kell a 
jövőbeni kohéziós politika prioritásaiban. Figyelembe véve a lisszaboni stratégia 
tapasztalatait, a városfejlesztési menetrend fejlődésének nem szabad egyirányú folyamatnak 
lennie, hanem átfogó, lentről felfelé építkező dimenzióval kell rendelkeznie. Ezért 
kulcsfontosságú, hogy a városoknak beleszólásuk legyen a folyamatban, és ezt uniós szinten 
alaposan meg is fontolják.
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Helyi szükségletek és/kontra európai prioritások

Európa nagyvárosai a gazdasági tevékenység, az innováció és a foglalkoztatás központjait 
alkotják, mindazonáltal számos kihívással küzdenek. A külvárosok növekedésének 
tendenciája, a nélkülözés és a munkanélküliség városkörnyéki területeken való 
összpontosulása, a növekvő forgalmi torlódások olyan összetett problémát jelentenek, 
amelyekre a helyi igényekre szabott, integrált választ kell adni a közlekedés, a lakhatás, az 
oktatás és a foglalkoztatási programok területén. Az európai regionális és kohéziós politikák e 
kihívásokra keresnek választ.

Egyrészről egyértelmű, hogy az uniós társfinanszírozásnak együtt kell járnia az Európa 2020 
stratégiában foglalt átfogó uniós prioritásokkal. Ennek a tartalmában központi helyen szerepel 
a gazdasági visszaesés okozta új kihívások és ideiglenes hatások kezelése. Másrészről viszont 
az előadó azon a véleményen van, hogy a kohéziós politikának (és benne a városfejlesztési 
menetrendnek) nem szabad elszakadnia az eredeti céljától, azaz a meglévő egyenlőtlenségek 
leküzdésétől.

Ami azt illeti, ha a helyi hatóságokat kérdezzük a fontossági sorrendről, ők jellemzően az 
egyenlőtlenségek és lemaradások felszámolására szolgáló befektetéseket részesítik előnyben, 
és csak azután jöhet a globális tendenciák leküzdése. Rendkívül fontos, hogy megtaláljuk a 
helyes egyensúlyt e két irányvonal között. Az előadó úgy véli, hogy az uniós támogatásnak 
nem pusztán az a célja, hogy pótolja a korábbi beruházások hiányosságait. Az uniós szintnek 
egyrészről nem szabad túl sokat előírnia, különben az uniós kínálat nem fog egyezni a helyi 
kereslettel. Az indoklás az lehet, hogy az intelligens városfejlesztésbe kell befektetni, azzal a 
céllal, hogy a városok infrastruktúrája és szolgáltatásai magasabb szintre emelkedjenek.

A hatáskörök átruházása (döntéshozatal, projektek kiválasztása, pénzügyek)

A szubszidiaritás elvének a regionális és városfejlesztésbe való európai beavatkozások 
kapcsán meghatározó szerepe van. Az előadó úgy véli, hogy a közös prioritásoknak és 
intézkedéseknek támogatniuk, nem pedig felváltaniuk kell a helyi szintű kezdeményezéseket. 
Ebben a tekintetben a kulcsfontosságú a „Milyen intézkedéseket milyen szinten?” kérdés. Az 
előadó azt javasolja, hogy minden szint a saját erősségeire építsen:

 Uniós szint – pénzügyi erőforrások biztosítása, adatok (teljesítményértékelés, globális 
tendenciák), a megosztott legjobb gyakorlaton alapuló módszer, útmutatás a 
többszintű kormányzáshoz, a programokra vonatkozó minimumszabályok 
meghatározása az uniós prioritások teljesítése érdekében.

 Nemzeti szint – a városokért való formális társfelelősség a programok 
megtervezésében, a tárgyalásokban és a végrehajtásban, a városfejlesztés sajátos 
nemzeti prioritásaihoz szükséges eszközök és források megteremtése, az uniós 
prioritásokat kiegészítve.

 Regionális szint – a regionális operatív programokért vállalt felelősség megosztása a 
városokkal (lásd fenn), a regionális és helyi stratégiai fejlesztési tervek 
összehangolása, az ilyen összehangoláshoz szükséges struktúrák megteremtése, a 
városfejlesztés sajátos regionális prioritásaihoz szükséges eszközök és források 
megteremtése, az uniós és a nemzeti prioritásokat kiegészítve.
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 Helyi szint – elemzés, stratégiai tervezés és döntéshozatal, projektek kiválasztása (nem 
feltétlenül az alapok „kezelésével”), integrált pénzügyi tervezés (uniós, nemzeti, 
regionális, helyi és magánforrások).

A többszintű kormányzás és partnerség elve 

A városfejlesztési menetrend jövőbeni fejlődéséhez nagyon fontos, hogy mérlegeljük a 
közelmúltbeli „városfejlesztési mainstreaming” tapasztalatait. A további lépések megtétele 
előtt rendes értékelést kell készíteni az általános érvényesítés folyamatáról, az erősségek és 
gyengeségek felsorolását is beleértve. Ennek eredményeképpen létrejön azon ajánlások vagy 
előírások listája, amelyek a jövőbeni politikai tervezésben és végrehajtásban való 
formalizáltabb helyi részvételre irányulnak.

Integrált stratégiai tervezés

Az integrált stratégiai tervezést általában fontos eszközként ismerik el, amely biztosítja a helyi 
fejlesztés hatékonyságát és holisztikus megközelítését. Meghatározása és értelmezése viszont 
tagállamról tagállamra változik. Egy közös útmutató összeállítása segíthetne ezen. Az előadó 
ezért azt javasolja, hogy az EP kérje fel a Bizottságot egy ilyen iránymutatás összeállítására, 
valamint a technikai segítségnyújtás fokozására. A tagállamokat ugyanakkor szintén arra kell 
ösztönözni, hogy hasznosítsák a várostervezés terén rendelkezésre álló segítséget.

Átfogó pénzügyi tervezés, beleértve a finanszírozástechnika jövőjét

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a projektötletek sok esetben a finanszírozás elérhetőségén 
alapulnak, ahelyett hogy valós szükségletekre és stratégiai prioritásokra épülnének. A 
fejlesztési politikák és a kohéziós politika számára ez az egyik legnagyobb kihívás. Ezt a 
„projekteket a pénzért” hozzáállást a „pénzt a projektekre” szemléletnek kell felváltania: a 
projekteket ne az elérhető támogatások lehívása céljából tervezzék meg, hanem a stratégiai 
célok teljesítése érdekében. 

Az előadó azon a véleményen van, hogy a városoknak kellő rugalmasságot kell kínálni, hogy 
a támogatásokat saját prioritásaikra használhassák fel. A fejlesztési projekteket ne az elérhető 
támogatások lehívása céljából tervezzék meg, hanem a stratégiai célok teljesítése érdekében. 
Össze kell hangolni a regionális, nemzeti és uniós finanszírozási lehetőségeket, hogy a sajátos 
szükségletek egész sorát ki lehessen elégíteni.


