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 1. TÖRTÉNELMI BEVEZETÉS.
A városfejlesztéssel kapcsolatos kérdések a területi kohézióra vonatkozó új célkitűzésnek és a 
lisszaboni stratégiának egyaránt központi részét képezik. Könnyen érthető ez a központi 
szerep, ha figyelembe vesszük, hogy a városok teremtik elő az Európai Unió GDP-jének 70-
80%-át és az EU polgárainak 80 %-a él városokban. Azért is fontos a városokra 
összpontosítani, mert a városi agglomerációk a gazdasági, környezeti és társadalmi problémák 
gyűjtőpontjai. 
Következésképpen az Európai Bizottság és az Európai Parlament már régóta foglalkozik 
azokkal a városi problémákkal, amelyek jobban kezelhetők európai szinten, közösen. A 
Parlament mindig elismerte ezeknek a cselekvéseknek a fontosságát, amelyekre kezdetben a 
városfejlesztési kezdeményezések körében került sor. Így a Parlament aktívan ösztönözte a 
városfejlesztési kezdeményezések körében folytatott cselekvéseket, és a strukturális alapokra 
vonatkozóan 2006-ban elfogadott jogszabályokról folytatott tárgyalások során magához 
ragadta a kezdeményezést, és sürgette az Európai Bizottságot, hogy ismerje el a szociális 
lakhatás és az energia megőrzésével kapcsolatos egyes felújítási projektek finanszírozásának 
szükséges engedélyezését az új tagállamokban.
A Parlament REGI bizottsága számos mértékadó jelentést és véleményt fogalmazott meg –
ezek a területfejlesztési menetrend és a lipcsei charta nyomonkövetéséről szóló Kallenbach-
jelentésben csúcsosodtak ki -, amelyek mind hozzájárultak az e téren szükséges fejlesztési 
politika meghatározásához1. Ez a mostani jelentés a Parlament várospolitikával kapcsolatos 
dinamikus pozícióját meghatározó jelentéssorozat egyik fejezetének tekintendő.
A politika fő irányai és a Parlament fellépésre irányuló kérését követően elért haladás a 
következőkben foglalható össze:

 az Elnökök Értekezlete megbízta a REGI bizottságot a városi ügyekkel;

 az Európai Bizottság a Parlament kérését követően létrehozta a Regionális Politikai 
Főigazgatóság irányítása alá tartozó Városfejlesztési szolgálatközi csoportot;

 az egymást követő EU-elnökségek alatt rendszeres miniszteri találkozók keretében
tárgyalják meg és hangolják össze a városfejlesztést;

 egységes területfejlesztési és tematikus városfejlesztési politika kialakítására kerül sor;
 elismertté vált a jó minőségű, megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés fontossága;
 a foglalkoztatás, az oktatás, a kutatás, a lakhatás, a közlekedés és a környezet között 

fennálló kapcsolat megszilárdult, ennek megfelelően a politika végrehajtása egységes 
megközelítésre támaszkodik;

 a vidékfejlesztésen belül a területi jellemzők kezelése általánosan régióspecifikussá 
vált;

 elismertté vált a köz- és a magánszféra közötti együttműködések és minden érdekelt 
fél részvételének a fontossága a szakpolitikák kialakításában;

 az Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat (ESPON) egyszerű indikátorok 
kialakítására vállalkozott;

                                               
1 Lásd „A városi dimenzió a bővítés összefüggésében” című Beaupuy-jelentést és a „ Lakhatás és regionális 
politika” című Andria-jelentést”.
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 az EU egész politikáján belül alapvető szerepet töltenek be a városok a lisszaboni és a 
göteborgi célkitűzések végrehajtása során;

 minden tagállam elismeri, hogy külön cselekvésre van szükség a városok 
terjeszkedésének elkerülése, a városi épületek magas színvonalának biztosítása és a 
szennyezés csökkentése érdekében.

 2. MIT ÉRTÜNK VÁROSI ALATT?

Számos kísérlet irányult már eddig is a „városi” fogalmának közös értelmezésére, és létezik 
az ENSZ2, a Világbank3, az OECD4 és az egyes országok saját fogalommeghatározása. Ezek 
legtöbbje, ha éppen nem mindegyik a lakosság méretére és sűrűségére vonatkozó statisztikai 
adatokon alapul. 
Míg kétségkívül nagy különbségek léteznek az egyes országok lakosságának földrajzi 
eloszlása terén, az európai intézmények eddig az Eurostat Európai regionális és városi 
statisztikai referencia-útmutatóban5 szereplő megközelítésre hagyatkoztak, amely a területi 
egységek négy olyan szintjét azonosítja, amelyekről megfigyeléseket gyűjt. Ezek a központi 
vagy „core” nagyvárostól a tágabb városi övezeteken (LUZ), kilenc főváros „belső magján” át
– ahol a közigazgatási városfogalom nem eredményezett összehasonlító területi egységeket –
egészen a városi kerületekig (SCD) terjednek. 

 3. VÁROSI PROBLÉMÁK ÉS STATISZTIKA

A városi statisztikák alapvetően fontosak a városokat érő kihívások kezelésére alkalmas 
innovatív szakpolitikák kialakításában. A nemzeti statisztikai hivatalok az EUROSTAT 
felügyelete alatt létrehoztak egy adatbázist 358 város és 330 indikátor bevonásával (városi 
vizsgálat). Az adatbázis visszamenőleges adatokat tartalmaz 1996-ra, 2001-re és 2004-re 
vonatkozóan, és 2009-től kezdve korlátozott számú változót fog gyűjteni. A városi dimenzió 
fővonalba való bevonása lehetővé tette, hogy a főbb problémák bekerüljenek a lipcsei 
chartába és az Európai Parlament állásfoglalásába. A vizsgálat megnevezett néhányat a 
legfontosabb jövőbeli kihívások közül, így a lakosság elöregedését, a migrációt és az 
elnéptelenedést. Közép-Európában egyes városok gyorsabban zsugorodnak, mint mások, 
amire például szolgál Lipcse. A városon belüli alegységekre vonatkozó adatok kiemelték 
azoknak a hátrányos helyzetű városnegyedeknek a fontosságát, amelyek fizikai javításra 
szorulnak. A városok továbbra is az éghajlatváltozást is befolyásoló szennyezés főbb forrásai; 
következésképpen az energiahatékonyság és a tiszta városi közlekedési rendszerek 
előmozdítása révén kulcsszerepet játszanak annak leküzdésében is.

 4. A 2006-IG TARTÓ REGIONÁLIS POLITIKA VÁROSI DIMENZIÓJA.

Történelmileg a városi dimenzió a strukturális műveletek fő része mellett szerepelt. Az 1990-
es évek óta léteztek városi kísérleti projektek. 1994 óta létezik az URBAN közösségi 

                                               
2 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
3 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
4 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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kezdeményezési program, amely lehetővé tette egységes helyi fejlesztési modellek 
előmozdítását. Az alkalmazott bevált gyakorlatokra jó például szolgál az URBACT 
(Fenntartható Városfejlesztés Európai Program) is.6

A 2000-2006-os időszakban a strukturális alapokból 16 milliárd eurót költöttek kifejezetten 
várospolitikára. Ebből 15 millió eurót az 1. és a 2. célkitűzés keretében futó olyan 
programokra, amelyek a városok megújítására összpontosítanak. A külön intézkedéseken túl 
a strukturális alapokból finanszíroztak számos olyan városi intézkedést, amelyek magukba 
foglalták az infrastrukturális beruházásokat, a KKV-k számára nyújtott támogatásokat és a 
társadalmi integrációs intézkedéseket.7

 5. A 2007 –2013. KÖZÖTTI REGIONÁLIS POLITIKA VÁROSI DIMENZIÓJA.

Míg az előző programidőszakban a különböző városi kezdeményezések külön 
finanszírozásban részesültek, a 2007-2013-as időszakban ez másként történik. A strukturális 
alapokra vonatkozó új rendeletek elfogadását követően a városfejlesztési politikát 
beépítették a kohézióra és a regionális versenyképességre és foglalkoztatásra vonatkozó 
célkitűzésekbe, kiemelve ezzel a kohéziós politika ezen vonatkozásának uniós jelentőségét.8

JOGSZABÁLYOK ÉS HATÁSUK

Az általános rendelkezéseket tartalmazó rendelet9 követelményként szabja meg, hogy 
jobban vegyék figyelembe a városokat – különösen a közepes méretűeket – azáltal, hogy 
fejlesztik a városok megújítását előmozdító programozásban játszott szerepüket. A 
konvergencia és a regionális versenyképesség, illetve foglalkoztatás célkitűzéseken belül az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) által társfinanszírozott operatív programok 
keretében a rendelet megengedi a tagállamok, régiók és irányító hatóságok részére, hogy 
megszervezzék a városok regenerációjára vonatkozó prioritások hatáskörének a városi 
hatóságokra történő átruházását. A rendelet 27. cikkének (4) bekezdése továbbá megszabja, 
hogy a nemzeti stratégiai kohéziós referenciakereteknek (NSRF) szükség esetén 
tartalmazniuk kell a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos intézkedéseket. Ugyanezen
rendelet 37. cikkének (4) bekezdése megszabja, hogy az operatív programoknak szükség 
esetén tájékoztatást kell tartalmazniuk a fenntartható városfejlesztésre vonatkozó 
megközelítésről. A rendelet 37. cikke kijelenti, hogy szükség esetén az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap által finanszírozott operatív programoknak (OP) is tájékoztatást kell 
tartalmazniuk a fenntartható városfejlesztésre vonatkozó megközelítésről. Felsorolhatja 
azokat a kiválasztott városokat is, amelyekben a városi problémák kezelésre szorulnak, 

                                               
6 Az URBACT egy olyan európai program, amely az európai nagyvárosok közötti tapasztalatcserét és a 
fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos problémákra vonatkozó tudás tőkésítését-terjesztését hivatott 
elősegíteni. 
Európa 217 nagyvárosát 38 különböző projekttel sikerült bevonni az URBACT I (2002-2006) programba.
7 Harmadik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról, 2004; EU útmutató a 2007-2013-es közösségi 
politikák városi dimenziójáról, 2007.
8 Az EP jóváhagyta ezt a változtatást a Beaupuy-jelentésben.
9 A Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
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valamint a hatáskörök városi hatóságokra történő átruházásának az eljárásait, lehetőség 
szerint egy globális támogatás eszközével. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendelet10 8. cikke előrebocsátja, hogy 
fenntartható városfejlesztés esetén az ERFA finanszírozhat olyan műveleteket, amelyek az 
ESZA (Európai Szociális Alap) hatáskörébe tartoznak (a Közösség által az egyes operatív 
programok legfontosabb prioritásaira szánt hitelek 15 %-áig). Ezzel eltér az általános rendelet 
34. cikkétől, amely ezt a határt 10 %-ban rögzíti. A cikk előterjeszti azoknak a 
tevékenységeknek a felsorolását, amelyek előmozdítják a fenntartható városfejlesztést, ezek: a 
gazdasági növekedés erősítése, a fizikai környezet rehabilitációja, a rozsdaövezetek 
hasznosítása, a természeti és a kulturális örökség megőrzése és fejlesztése, a vállalkozási 
kedv, a helyi foglalkoztatottság és a közösségfejlesztés előmozdítása, valamint a változó 
demográfiai összetétel figyelembevételével a lakosságnak nyújtott szolgáltatások. Az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendelet 8. cikke a továbbiakban megállapítja, hogy a 
szorongatott városi területeken végzett beavatkozások a segítségnyújtás szélesebb körét is 
lefedhetik, az olyan részvételt elősegítő, integrált és fenntartható stratégiák támogatása révén, 
amelyek a városi térségekben koncentráltan jelentkező gazdasági, környezetvédelmi és 
társadalmi problémák kezelésére irányulnak. 

Ezért arra ösztönzi, anélkül, hogy kötelezné a tagállamokat, hogy a tervezés során 
stratégiai prioritásként illesszék bele a fenntartható városfejlesztést nemzeti stratégiai 
referenciakeretükbe és operatív programjaikba. Mindemellett, mivel a nagyvárosok és a 
városi agglomerációk az európai gazdasági hálózatban jelentős szerepet játszanak, ha a 
tagállamok ezt nem tennék meg, azzal nagymértékben meghiúsítanák arra irányuló terveiket, 
hogy az Unió céljainak elérésére tett erőfeszítéseiben dinamikus szereplőként vegyenek 
részt.11

Eddig még nem született arról komplex értékelés, hogy a tagállamok milyen mértékben 
hajtották végre a városi dimenziókat. Az első megfigyelések azonban nem igazán 
kedvezőek. Például a nemzeti hatóságok és a régiók többnyire nem hoztak döntést arról, hogy 
lehetővé teszik a jogkörök átruházását a városokra, mivel szívesebben hirdetnek meg 
pályázatokat a különböző ágazati politikákon belül.

IRÁNYMUTATÁSOK ÉS SZEREPÜK

A Tanács a strukturális alapokra vonatkozó új rendelkezésekkel együtt kiadta a közösségi 
stratégiai iránymutatásokat12. Ezeknek az iránymutatásoknak egy teljes része (2.1) 
foglalkozik a nagyvárosok növekedéshez és a munkahelyekhez nyújtott hozzájárulásával. 

A közösségi stratégiai iránymutatások című kiadvány rámutat arra, hogy a kohéziós politika 
egyik jellemzője – az ágazati politikákkal ellentétben – hogy alkalmazkodni képes a sajátos 
földrajzi kihívásokból és lehetőségekből fakadó különleges szükségletekhez és jellemzőkhöz. 
Ennek megfelelően, amikor a tagállamok kialakítják programjaikat és prioritásaikat, különös 

                                               
10 Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
11 A lisszaboni és a göteborgi célkitűzések.
12 Tanács 2006. október 6-i határozata (2006/702/EK) a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai 
iránymutatásokról.
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figyelmet kell szentelniük ezeknek a sajátos területi dimenzióknak. A Közösségi stratégiai 
irányelvek megnevezik a várospolitika három figyelembe vehető, kulcsfontosságú 
dimenzióját:

 a városok, mint a regionális fejlődés motorjai és az innováció központjai

 a városi területek belső kohéziójának szükséges javítása (pl. a társadalmi kirekesztés, a 
bűnözés magas és növekvő arányának, a hátrányos helyzetű városi területek romló 
életminőségének kezelése)

 a többközpontú regionális fejlődés és a városi és a nagyvárosi területek 
kiegyensúlyozott fejlődésének az előmozdítása

Az iránymutatások síkra szállnak az egységes városfejlesztési tervek mellett is. Az 
iránymutatások értelmében általában a siker előfeltétele a fenntartható városfejlesztésre 
irányuló közép- és hosszú távú fejlesztési terv készítése, mivel ez biztosítja a beruházások 
koherenciáját és környezeti minőségét.

Ki kell emelni, hogy a Bizottság szorosan együttműködött a nemzeti hatóságokkal, hogy 
beillesszék a fenntartható városfejlesztés prioritásait nemzeti stratégiai referenciakeretükbe. 
Mindamellett vitatott kérdés, hogy a tagállamok milyen mértékben veszik figyelembe az 
iránymutatások szellemét.

PÉNZÜGYI TECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK

Ezek a felülvizsgált rendeletek lehetővé teszik az irányító hatóságok számára, hogy az állami 
és a magánszféra között létrejövő partnerségek széles skáláját vegyék igénybe a 
városfejlesztésre elkülönített pénzeszközök kezelésénél. Ezáltal a strukturális alapok olyan 
pénzügyi technikai műveleteket finanszírozhatnak, mint a kockázatitőke-alapok, 
garanciaalapok vagy kölcsönalapok. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 
(EIB) kifejlesztett három pénzügyi eszközt, nevezetesen a JEREMIE-t13, a JASPERS-t 14 és a 
JESSICA-t15. 

A JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – közös 
európai támogatás a városi területeken történő fenntartható beruházásokhoz) a legérdekesebb 
a városfejlesztés szempontjából. Célja, hogy a meglévő pénzügyi erőforrásokkal lökést adjon 
a fejlődésnek. A megtérült pénzeszközöket újból be kell fektetni a városfejlesztésbe vagy 
vissza kell juttatni az irányító hatóságokhoz más városi projektek számára. A Jessica 
valójában jelenleg még korai fázisában működik. A kiértékelések első eredményei 2008 
szeptemberében várhatók a Jessica végrehajtását vizsgáló német munkacsoport 
beszámolójával.

URBACT II
A program második ciklusa, az URBACT II (2007-2013), az URBACT I (2002-2006) 
nyomába lép. Az URBACT II számára az jelenti a kihívást, hogy a lisszaboni-göteborgi 
                                               
13 Elősegíti a finanszírozáshoz való hozzáférést az induló vállalkozások számára, valamint a kisvállalatok és a 
KKV-k fejlődését
14 Támogatja a nagyszabású projektek előkészítését
15 Támogatja a pénzügyi tervezést a városfejlesztés területén.
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európai stratégia (a versenyképesség, a növekedés és a munkahelyek prioritása) megvalósítása 
céljából javítsa Európában a fenntartható egységes városfejlesztési politikák hatékonyságát. 
Megjegyzendő, hogy az URBACT II futamideje alatt a program a „Régiók a gazdasági 
változásért” közlemény célkitűzéseit magáévá téve minden partnervárost arra kért, hogy 
kötelezze el magát egy egységes városfejlesztési terv mellett. Megállapította azt is, hogy a 
terepen széles szakadék tátong a kezdeményezések és a valóság, ill. a szakemberek és a 
politikai döntéshozók között. Azt is megállapította, hogy a földrajzi méretű változás hatására 
a téma természete is megváltozik.

 6. Az egymást követő elnökségek alatt elért eredmények.

Mivel a várospolitika kormányközi ügy, az egymást követő elnökségek döntő fontosságúak az 
e téren bekövetkező javulás szempontjából. 

NÉMETORSZÁG:
A német elnökség elismerte azt a tényt, hogy az egyénileg optimalizált lakó- és ipari 
övezetek, a túlméretezett bevásárlóközpontok és a széles közlekedési terek kora lejárt. A 
lakás, az élet és a szabadidő területének jobban keverednie kell a nagyvárosokban. Egyaránt 
kezelni kell a hátrányos helyzetű belső városi területek munkanélküliségét és az ott élő 
fiatalok oktatási szükségleteit. A német elnökség csúcseseménye volt a Lipcsei Charta 
aláírása. 

PORTUGÁLIA:
A portugál elnökség elfogadta a területi menetrend végrehajtására irányuló első cselekvési 
tervet, és elmélyítette a területi kohézió fogalmának definíciójáról folytatott vitákat.

SZLOVÉNIA:
A szlovén elnökség ösztönözte a várostervezés szerepéről és annak a klímaváltozás 
kihívásainak kezeléséhez és a nagyobb energiahatékonyság előmozdításához nyújtott 
hozzájárulásáról folytatott vitát. Aláhúzta a projektmenedzsment és a politika egységes 
megközelítésének a fontosságát is.

FRANCIAORSZÁG:

A francia elnökség el akarta kezdeni a lipcsei charta végrehajtásához szükséges „Ellenőrző 
lista” kidolgozását. Ez az ellenőrző lista az összes résztvevő által kidolgozandó dinamikus 
táblázat lenne. A listát folyamatosan kiigazítanák. Nem az a cél, hogy létrehozzanak egy 
statikus szabály- vagy intézkedéskatalógust; a különböző európai városok sokféle igényének 
figyelembe vétele céljából a rugalmasság volt a napirenden. 

CSEH KÖZTÁRSASÁG:

A Cseh Köztársaság jelenleg nemzeti szintű dokumentumokat fogalmaz meg, beleértve az 
egységes városfejlesztési tervek kialakítására vonatkozó módszertant is. A Cseh Köztársaság 
folytatja az EU területi kohéziójának közös megközelítéséről és prioritásairól folytatott vitát. 
A regionális és a területi politika hatékonyságának témáját, mint fontos és ettől 
elválaszthatatlan problémát tovább tárgyalják. Az elnökség részeként megszervezik az 
Európai Városi Nap elnevezésű eseményt. 



PE409.776v01-00 8/9 DT\736780HU.doc

HU

 7. A jövőbeli tájékozódással kapcsolatos néhány gondolat:

Mint ahogy az a fentiekből kiderül, a városi ügyek és a regionális politika városi dimenziója 
vonatkozásában sok munka folyik kormányközi és nemzetközi szervezeti szinten. Ha a 
lisszaboni egyezmény a jövőben hatályba lép; akkor a területi kohézió és alkotórésze, a 
városfejlesztés a tagállamok és az Unió közös felelőssége lesz.

A tagállamok nagymértékben különböző alkotmányos berendezkedése és a kormány és a 
regionális vagy helyi hatóságok között fennálló kapcsolatok különbözősége bármilyen 
összehangolt módszertan ellen beszél, és míg a különböző kormányzati szintek 
hatékonyságának a javítása a regionális fejlesztés dolga lehet, és annak kell lennie, a 
javításokat az alkotmányos kötöttségeknek kijáró kellő tisztelettel kell végrehajtani.
A „VÁROSI” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

A tagállamok között nagy a különbség abban a tekintetben, hogy milyen településeket 
tekintenek városinak. Nagyon nem világos, hogy mi az, hogy városi tér, mivel nincs általános 
meghatározás a városi fogalmára. Mindamellett nagyon nehéz feladatnak tűnik egyetlen 
közös, egyértelmű fogalommeghatározás létrehozása, ezért a definiálás ügyét a szubszidiaritás 
elvével összhangban a tagállamokra kell bízni.
VÁROSI PROBLÉMÁK ÉS STATISZTIKA

A városi problémák, és azoknak az érdekeltek hasznára történő kezelése országonként és 
városonként eltérő. A demográfiai hanyatlás, a lakosság elöregedése és a lakosságvesztés az 
olyan városokban, mint Lipcse, lehetővé teszi, hogy a zöld területek szigorú védelmét a 
városok belső területének és a barnamezős területek felélesztésére irányuló intézkedések 
kísérjék, anélkül, hogy ezáltal megemelkednének a telek- és ingatlanárak. Ha ugyanezeket az 
intézkedéseket Londonban vagy Párizsban alkalmaznák, az annyira felhajtaná a telek- és 
ingatlanárakat, hogy ez kedvezőtlen hatással járna a belső beruházásokra, a 
munkahelyteremtésre, a szakképzett személyzet toborzására vagy a szükséges 
újrafejlesztésekre. Egy ilyen megfigyelés jól demonstrálja, hogy az előzetesen meglévő 
ötleteket már az alapoknál hozzá kell igazítani a valós szükségletekhez. Egy gazdaságilag és 
társadalmilag fellendülő városnak nem csak felfelé kell terjeszkednie belső területeinek 
újjáélesztése során, hanem oldalirányban is16. Egy ilyen jelenség tanulmányozásánál a 
tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje egyértelműen segít, de nem lehet felállítani 
általános szabályokat. Továbbá a gazdasági, társadalmi és területfejlesztési stratégia 
definiálása céljából a városi fogalmát azokra a területekre kell korlátozni, ahol részletes 
adatok állnak rendelkezésre, mivel a problémákat csak egyértelmű és tömör adatokkal lehet 
mérni.
A REGIONÁLIS POLITIKA VÁROSI DIMENZIÓJA

A városi dimenzió megvalósításához szorosabb nyomon követésre, finomabb indikátorokra, 
és ehhez hasonló módszertan kialakítására van szükség az egységes fenntartható 
városfejlesztés végrehajtásához. 

                                               
16 Lásd Brüsszel speciális problémáit.



DT\736780HU.doc 9/9 PE409.776v01-00

HU

Úgy tűnik, hogy míg sokat szónokolnak az ágazatokon átnyúló egységes végrehajtási 
politikáról, a tagállamok helyi kormányzati struktúrái néha alig alkalmasak a horizontális 
együttműködés ösztönzésére. Ennek eredményeképpen hiányzik a szükségletekhez 
igazodó módszertan. Az ágazatokon átnyúló irányítási struktúra és a szükséges koordinációt 
ellátó és a szükséges döntéseket meghozó hatóság hiánya nagyon súlyos probléma lehet.

A végrehajtási probléma kiküszöbölésére hozta létre az Unió az európai szomszédsági és 
partnerségi támogatási eszközt (ENPI)17, mint a határokon átnyúló együttműködés 
elősegítésének egyik lehetséges megoldását. Ez gyümölcsöző lehetőséget nyújtott annak 
tanulmányozására, hogyan alakítható ki az egész EU-ra érvényes, a fenntartható 
városfejlesztés egységes megközelítésének végrehajtására szolgáló módszertan 
végrehajtásáért felelős, hasonló irányítási struktúra.
HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁS

A városi fejlesztési programokat helyi és regionális szinten kell megalkotniuk és 
végrehajtaniuk azoknak, akik megértik a helyi embereket és üzleti környezetet. Ebben az 
összefüggésben a hatókörök átruházása nagyon fontos eszköz, a helyi irányító közigazgatási 
kapacitás fokozása és annak elérése szempontjából, hogy a városok a területi és az európai 
növekedés valódi szereplőivé váljanak. 
Az, hogy a regionális vagy alregionális szervezeteknek ténylegesen nagyobb felelősségre van-
e szükségük a strukturális alapokra vonatkozó programozáshoz és elosztáshoz, nem csak az 
EU szintjén, a rendeletek és iránymutatások értelmében létrehozandó pozitív kerettől függ, 
hanem attól is, hogy a nemzeti kormányok és irányító hatóságok mennyire vannak felkészülve 
megnövekedett gyakorlati igénybevételük elfogadására és kezelésére. 

Kérdéses, hogy az önkéntesség kerete menyire működik. A jövőben úgy kell tekinteni a 
városokra, mint amelyek közvetítő testületekként egyértelmű szereppel bírnak a regionális és 
a nemzeti kormányok mellett, a többszintű kormányzás megközelítésének összefüggésében.

EGYSÉGES VÁROSFEJLESZTÉSI TERVEK

Városi szinten gyakran készültek már korábban másfajta fejlesztési tervek. Ahhoz, hogy a 
városi fejlesztési tervek megvalósíthatóak legyenek, alapvető fontosságú a képviselő 
vezetőség és a döntéshozatal struktúrájának megtervezése. Továbbá az egységes 
városfejlesztési terv gondolata csak akkor visz előre, ha elegendő erőforrás áll rendelkezésre.

JESSICA

A fenntartható városfejlesztési projektek finanszírozásához egyértelműen a Jessica 
eszközéhez kell elsődlegesen folyamodni. Kihangsúlyozandó a JESSICA újratöltődésen 
alapuló elve és gazdasági növekedési potenciálja.
A VÁROSI DIMENZIÓ EGYSÉGES MEGKÖZELÍTÉSE 

A regionális politikán kívül léteznek más olyan közösségi pénzügyi politikák is, amelyek 
hatással vannak a városokra, és olyan pénzügyi erőforrásokat kínálnak, amelyeket a városok 
területén lehet felhasználni. Közülük az Európai Közlekedéspolitika és az Európai Kutatási és 
Fejlesztési Politika tűnik a legfontosabbnak. A jövőben ezeket a politikákat szorosabbra kell 
fűzni a kohéziós politikával.
                                               
17 Európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz.
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