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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság kéri az illetékes Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, hogy a következő javaslatokat foglalja bele állásfoglalási 
indítványába:

1. támogatja a Bizottság azon ajánlását, hogy a városi környezet kezeléséhez egységes 
megközelítést alkalmazzanak, és úgy véli, hogy egy ilyen megközelítésnek, ha azt helyi 
szinten a tagállamok támogatása mellett alkalmazzák, a strukturális alapok forrásaihoz és 
az Európai Beruházási Bank hiteleihez való hozzáférés egyik előfeltételének kellene 
lennie;

2. úgy ítéli meg, hogy a fenntartható városi közlekedési tervnek tartalmaznia kell a 
tömegközlekedés szorgalmazását a tömegközlekedési infrastruktúrával kapcsolatos 
projektek uniós támogatásával, mint például a P+R („parkolj és utazz”) rendszerek 
kiterjesztése, a környezetbarát közlekedési módok bevezetése, a kerékpárutak építése;

3. sürgeti a Bizottságot, hogy egyszerűsítse a helyi hatóságokat érintő, uniós környezeti 
normákra vonatkozó jelentéstételi kötelezettségeket, és vezessen be egyetlen integrált 
űrlapot a kötelezettségekre vonatkozóan, ezáltal csökkentve a bürokráciát;

4. elengedhetetlennek tartja, hogy a Bizottság a technikai iránymutatások körében a jelenlegi 
kötelezettségek és a vonatkozó, hatályban lévő uniós környezeti jog céljai alapján állítson 
össze egy mutatókat tartalmazó listát; továbbá úgy véli, hogy az integrált megközelítésen 
alapuló terveknek mérhető célkitűzéseket kell tartalmazniuk;

5. kéri a tagállamokat, hogy fogadjanak el intézkedéseket a területfelhasználás
csökkentésére, és különösen korlátozzák a zöldmezős fejlesztéseket és növeljék a 
rozsdaövezetek fejlesztését városfejlesztési programjaikon belül, valamint védjék a 
meglévő zöldfelületeket, mint például a városi parkokat és a természeti tartalékokat;

6. üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy támogatni kívánja a bevált gyakorlatok cseréjét
az uniós tagállamok között, és – a városfejlesztésben a jövőbeli hibák elkerülésére –
javasolja a negatív tapasztalatok őszinte és nyílt cseréjének ösztönzését is, méghozzá 
olyan kampányok segítségével, amelyek mind közalkalmazottakat, mind választott 
képviselőket céloznak meg, és amely kampányok szervezését a városok szervezetei is 
megvalósíthatják, valamint támogatja a Bizottság azzal kapcsolatos munkáját, hogy 
tematikus internetes portált hozzon létre a helyi hatóságok számára; 

7. hangsúlyozza a várossal foglalkozó kutatási tevékenység jelentőségét, beleértve az 
villamosáram- és gázellátással, a fűtéssel és légkondicionálással, valamint 
hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdéseket, és felhívja a Bizottságot, hogy ez a téma ismét 
képezze tényleges részét a hetedik kutatási keretprogramnak;

8. rendkívül fontosnak tartja a városi problémákkal foglalkozó olyan nemzeti központok 
hálózatának támogatását, mint az Európai Tudás Hálózata, és üdvözli az URBACT 
program támogatásának folytatódását a 2007–2013-ra javasolt kohéziós politika 
keretében;
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9. sürgeti a Bizottságot, hogy foglalkozzon részletesebben a városok és környezetük közötti 
kapcsolat jelentőségével a fenntartható városfejlesztés szempontjából, amely hozzájárul az 
EU általános kohéziójához, és e tekintetben felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
szorgalmazzák a fenntartható városfejlesztést;

10. sürgeti a Bizottságot, hogy vegye tekintetbe az állampolgárok szerepét a fenntartható
városfejlesztési tervek megvalósításában;

11. ösztönzi a Bizottságot, hogy a 2009. évi konzultáció keretében végezze el a technikai 
iránymutatások végrehajtásának félidős értékelését.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió állampolgárainak mintegy 80%-a városi területen él, ezzel függ össze, hogy 
számos városi terület komoly környezeti problémákkal küzd. A városi környezetre vonatkozó 
tematikus stratégia elkészítésével a Bizottság az európai városok környezeti feltételeit kívánja 
javítani. A stratégia a hatodik környezeti cselekvési tervben szereplő hét stratégia egyike, 
amelyek célja, hogy a már létező számos egyedi terv összefogása integrált megközelítésen 
alapuljon.

A városok a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés motorjai.1 Ebben a funkciójukban a 
városok egymással is versenyeznek a befektetők megnyerésében és vonzó lakóingatlanok 
építésében. A fenntartható fejlődéssel azonban nem összeegyeztethető az Európai Unióban 
tapasztalható féktelen területfelhasználás, amely 120 hektárnyi területet érint naponta. A 
városokban a természetvédelmi intézkedések számára rendelkezésre álló terület nagysága 
egyre csökken. A strukturális alapokból származó támogatásokat ezért elsősorban a már 
beépített vagy a használaton kívüli területek használatára kellene fordítani. Ezt a 
környezetvédelmi szempontot különösen a nemzeti kerettervek és operációs programok 
előkészítésénél kell figyelembe venni. A strukturális alapokból származó támogatások 
odaítélésénél előnyben kell részesíteni az integrált megközelítésű helyi környezetpolitikára –
beleértve a fenntartható városi közlekedési rendszereket is – vonatkozó terveket.

A tematikus stratégia sikerének mérhetőségéhez elengedhetetlen, hogy a Bizottság a technikai 
iránymutatások körét bővítse az alapmutatók felsorolásával. Az Európai Unió minden 
tagállamára érvényes mutatókra és értékelési rendszerekre van szükség, amelyek a 
problémákat és a teljesítményeket összehasonlíthatóvá teszik, továbbá hozzájárulnak a 
jövőbeli kiadások, tervezések és fejlesztések általános irányának meghatározásához. A 
nyilvánosság széles körű részvétele az előkészítésben és az értékelésben elősegíti az európai 
politika céljainak és tartalmának közvetítését.

Sajnálatos ebben az összefüggésben, hogy a Bizottság nem említi megfelelő mértékben azt a 
fontos szerepet, amelyet a társadalmi partnerek játszanak a helyi környezetpolitikára 
vonatkozó integrált megközelítésen alapuló terv sikeres végrehajtásában. A politikai célok 
akkor kecsegtetnek a legtöbb sikerrel, ha az állampolgárokkal együtt kerülnek kidolgozásra és 
megvalósításra. Hiszen így tudnak a leginkább azonosulni a közösen megállapított célokkal és 
intézkedésekkel.

A Bizottság stratégiájában nem foglalkozik a városok és az agglomeráció közötti kapcsolat 
jelentőségével sem. Pedig ennek a kapcsolatnak szimbiózis jellege van: az agglomerációt a 
várossal összekötő megfelelő tömegközlekedés csökkenti a belvárosi személygépkocsi-
forgalmat. A belvárosi zöld területek létrehozása gátat szabhat az agglomerációba való 
menekülésnek. A város közvetlen környezetében kialakított zöldövezeti területek az egész 
régió életminőségét javítják. Az ingázók számának minimalizálásához mind a városi mind a 
város környéki területeknek olyan heterogén struktúrákra van szükségük, amelyekben üzletek, 
lakások és munkalehetőség is található.

Sajnálatos, hogy a Bizottság végleges dokumentuma az első közlemény számos pozitív 

  
1 A Bizottság munkadokumentuma: A kohéziós politika és a városok. 2005. november 23.
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ajánlását már nem tartalmazza.1 Mindazonáltal örvendetes, hogy a Bizottság a stratégiában 
megfogalmazott célokat nem új jogszabály bevezetésével kívánja elérni. A helyi hatóságoknál 
nem a teljesítendő célok hiányoznak, hanem a meglévő kötelezettségek végrehajtása szenved 
késedelmet. Ezért fontos, hogy a stratégia hozzájáruljon a bürokrácia csökkentéséhez azzal, 
hogy egyszerűsíti a helyi hatóságok számára fennálló jelentéstételi kötelezettségeket azáltal, 
hogy egy integrált kötelezettséggé fogja össze őket.

Örvendetes, hogy a Bizottság a tagállamok között folyó tapasztalatcserét hálózatok 
létrehozásával kívánja előmozdítani. Elsősorban a gyakorlati együttműködést kell támogatni, 
hogy elkerülhető legyen a már bevált gyakorlatokat tartalmazó adatbázisok számának további 
növekedése. A negatív tapasztalok cseréje is segíthet a hibák elkerülésében.

Rendkívül fontos ebben az összefüggésben a városi környezettel foglalkozó hálózatok 
létrehozása. Ezeket az új kohéziós politika keretében kell támogatni. Az URBACT-tal – a 
nemzeti információs központok kísérleti hálózata – kapcsolatos tapasztalok értékelése, olyan 
modellként szolgálhat, amelyre fel lehet építeni a városfejlesztési tapasztalatok cseréjére 
irányuló európai keretprogramot.

A városfejlesztés és a városi környezetpolitika szorosan összefügg a társadalmi, gazdasági, 
térbeli és demográfiai kihívásokkal, ezért innovatív megoldásokra van szükség. Így
elengedhetetlen a várossal foglalkozó kutatások újbóli belefoglalása a hetedik kutatási 
keretprogramba.2

A 2009-re tervezett félidős értékelés alkalmat ad a városi környezet feltételeinek javítására, 
valamint annak értékelésére, hogy milyen hatékonyan kerültek felhasználásra a pénzügyi
források. Így lehetővé teszi a megfelelő következtetések levonását.

  
1 COM(2004)0060
2 COM(2005)0119
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