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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az új programidőszak kohéziós politikájának városi dimenziójáról (2008/2130(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 158. és 159. cikkére,

– tekintettel a 2007. november 23-24-én Ponta Delgadában (Azori-szigetek) a 
területtervezésért és -fejlesztésért felelős miniszterek informális találkozóján az Európai 
Unió területi napirendje végrehajtására vonatkozóan elfogadott első cselekvési programra 
(„első cselekvési program”),

– tekintettel az EU területi napirendjére („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 miniszterek 2005. december 6-7-én Bristolban tartott informális találkozóján 
a fenntartható közösségekről elfogadott „Bristoli megállapodásra”,

– tekintettel a területi kohézióért felelős miniszterek 2004. november 29-én Rotterdamban 
tartott informális találkozóján elfogadott „Városi közösségi vívmányokra”,

– tekintettel a városi ügyekért felelős miniszterek 2000. november 3-án Lille-ben tartott 
informális találkozóján elfogadott „Lille-i cselekvési programra”,

– tekintettel a területtervezésért felelős miniszterek 1999. május 11-én Potsdamban tartott 
informális találkozóján elfogadott európai területfejlesztési perspektívára,

– tekintettel az 1994. május 27-én a dániai Aalborgban tartott, a fenntartható városokról és 
városi térségekről szóló európai konferencián jóváhagyott Fenntartható Európai Városok
Chartájára,

– tekintettel a Bizottság 2008. október 6-i „Zöld könyv a területi kohézióról: a területi 
sokszínűség erővé való átalakítása” című bizottsági közleményre (COM(2008)0616),

– tekintettel a Bizottság 2008. június 19-i „Ötödik helyzetjelentés a gazdasági és társadalmi 
kohézióról: Növekedésben a régiók, növekedésben Európa” című 
közleményére(COM(2008)0371),

– tekintettel a Bizottság 2008. május 14-i, „A kohéziós politikai stratégiákról és a 2007-
2013. közötti programokról folytatott tárgyalások eredményei” című közleményére 
(COM(2008)0301),

– tekintettel a Bizottság 2007. május 30-i, a „Negyedik jelentés a gazdasági és társadalmi 
kohézióról” című közleményére (COM(2007)0273),

– tekintettel a 2007. május 24-én elfogadott, „A 2007-2013. időszakra vonatkozó közösségi 
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politikák városi dimenziója” című iránymutatásra,

– tekintettel a Bizottság 2007. májusi, a „Területi és városi dimenzió a nemzeti stratégiai 
hivatkozási keretekben és operatív programokban (2007-2013): első értékelés” című 
munkadokumentumára,

– tekintettel a Bizottság 2006. július 13-i, a „Kohéziós politika és a városok: a városok 
hozzájárulása a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez a régiókban” című 
közleményére (COM(2006)0385),

– tekintettel a Bizottság 2005. július 5-i, a „Kohéziós politika a növekedés és a 
foglalkoztatás támogatására: közösségi stratégiai iránymutatások a 2007-2013 közötti 
időszakra” (COM(2005)0299) című közleményére és a Tanács 2006. október 6-i, 
2006/702/EK1 határozatára a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról,

– tekintettel a Bizottság 2002. június 14-i, a „Strukturális alapok programozása 2000-2006: 
a városi kezdeményezés első értékelése” (COM(2002)0308) című közleményére,

– tekintettel a Bizottság „Egy városi napirend felé az Európai Unióban” (COM(1997)0197)
című közleményére,

– tekintettel az Európai Területtervezési Megfigyelő Hálózat (ESPON) 2006 programra és 
az elfogadott ESPON 2013 programra,

– tekintettel a városi kísérleti projektek (1989-1999), az URBAN I (1994-1999) és az 
URBAN II (2000-2006) közösségi kezdeményezések eredményeire,

– tekintettel a 358 európai város 330 statisztikai mutatóját nyújtó városstatisztikai 
adatgyűjtés adatbázisából származó információkra,

– tekintettel A területrendezési menetrend és a Lipcsei Charta nyomon követése – Egy
területfejlesztési és területi kohéziós európai cselekvési programja felé2 című, 2008. 
február 21-i állásfoglalásra,

– tekintettel a lakhatásról és a regionális politikáról szóló, 2007. május 10-i állásfoglalásra3,

– tekintettel bővítés összefüggésében a városi dimenzióról szóló, 2005. október 13-i 
állásfoglalásra4,

– tekintettel Eljárási Szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0000/2008),

A. mivel felismeri, hogy miközben a városi kérdések a nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
felelősségi körébe tartoznak, a városi térségek kulcsszerepet játszanak a Lisszaboni és a 

                                               
1 HL L 291, 2006.10.21., 11. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0069.
3 HL C 76 E, 2008.3.27., 124. o.
4 HL C 233 E, 2006.9.28., 127. o.
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Göteborgi Stratégiák végrehajtásában, és igen lényeges szerepet játszanak a kohéziós 
politikában, amelyekért az EU intézményei viselik a felelősséget; 

B. mivel az EU a Lipcsei Chartában lefektetett céljai a városfejlesztési politika 
megvalósításának egységes megközelítésének biztosítása, kiváló minőségű városi terek 
létrehozása, a közlekedési, energetikai és informatikai hálózatok modernizálása és az 
élethosszig tartó tanulás, az oktatás és az innováció ösztönzése érdekében, különösen a 
hátrányos helyzetű belvárosokban és területeken,

C. mivel különbséget kell tenni a városok és a városi térségek között,

D. mivel az EU 492 millió lakosának 80 százaléka városokban él, lényeges eltérések vannak 
azonban a tagállamok között a lakosság városi, városkörnyéki és vidéki területeken való 
megoszlása tekintetében,

E. mivel a városi térségekben keletkezik az EU GDP-jének 70-80 százaléka, és a városok az 
innováció központjaként és a regionális, nemzeti és EU-szintű fejlődés motorjaként 
azonosíthatók,

F. mivel az EU közelmúltban végbement példátlan bővítése a regionális különbségek
rendkívüli mértékű növekedéséhez és nagyszámú hanyatló városi térség megjelenéséhez 
vezetett az EU-ban,

G. mivel az EU városi térségei, a tagállamok eltérő politikai, intézményi és alkotmányos 
berendezkedése ellenére, közös kihívásokkal és lehetőségekkel szembesülnek, ami a 
kölcsönös együttműködés szükségességét hangsúlyozza, 

H. mivel az EU területfejlesztése a gazdasági szerkezetátalakítás, a magas munkanélküliség, 
az elérhetetlen és zsúfolt közlekedés, felhasználható területeknek a túlzott mértékű 
városiasodás miatt is korlátozott mennyisége, a hanyatló és elöregedő lakosság, a növekvő 
migráció, a társadalmi kirekesztés, a magas és növekvő bűnözési ráta, egyes városi 
területek „gettósodása”, a pusztuló lakásállomány, a hátrányos területeken az életminőség 
romlása, a parkok és játszóterek elégtelen volta, a környezetszennyezés, a víz- és 
hulladékgazdálkodás ellenőrzése és a biztonságos energiaellátás szükségessége 
kihívásaival szembesül,

I. mivel a valamennyi fontos érintettel együtt történő összehangolt kormányzás és különösen 
az e-kormányzás minimálisra csökkentheti a meglévő problémákat, és elvezethet a 
városok terjeszkedésének együttműködésben történő egységes megközelítéséhez,
figyelemmel a városkörnyéki és a vidéki területekkel határos részekre, összhangban a 
várostervezés korszerű módszereivel, mint például az intelligens növekedéssel, az új 
várostervezéssel és az intelligens városrendezéssel,

J. mivel a városfejlesztési tevékenységek különösen alkalmasak a kis- és közepes 
vállalkozások részvételére, és a kohéziós politika egyre inkább a városok 
versenyelőnyének támogatására irányul,

1. hangsúlyozza a fenntartható városfejlesztés és a városi térségek regionális fejlesztéshez 
való hozzájárulásának fontosságát, és felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen értékelje, 
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mérje és tárgyalja meg az EU politikáinak a városi térségek gazdasági, társadalmi, 
egészségügyi, közlekedési, környezeti és biztonsági helyzetre gyakorolt hatását, és ezekre 
állapítson meg teljesítmény mércéket;

2. aggályait fejezi ki a miatt, hogy egyes tagállamok nem kellően veszik figyelembe a városi 
dimenziót, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a regionális és a helyi 
hatóságokkal együttműködésben elemezzék és értékeljék az URBAN-kezdeményezés 
főáramba való bevonásának hatását, és rendszeresen kísérje figyelemmel és vizsgálja az 
EU pénzeszközeinek városi térségekben történő felhasználását;

3. úgy véli, hogy nem volna helyénvaló a „városi térségek” közös meghatározását elfogadni, 
mivel ez nem venné kellőképpen figyelembe a tagállamokban és a régiókban fennálló 
helyzetek sokféleségét, és úgy véli, hogy a városi térségek kötelező meghatározását és 
kijelölését a szubszidiaritás elvével összhangban a tagállamokra kell bízni;

4. sajnálkozását fejezi ki, hogy a hatáskör-átruházás lehetőségét – esetleg az ERFA által 
finanszírozott operatív programokon belül a városi hatóságoknak nyújtott globális 
támogatások révén –ez idáig nem használták ki teljes mértékben, és meg van győződve 
arról, hogy a következő programozási időszak többszintű kormányzási megközelítésének 
összefüggésében a városi területeknek közreműködő szervezetekként egyértelmű szerepet 
kell előirányozni, és azon a véleményen van, hogy a városi dimenziót és a regionális 
politikában a hatáskör-átruházást kötelezővé kell tenni;

5. hangsúlyozza a városfejlesztés tervezése egységes megközelítésének fontosságát; 
javasolja, hogy minden közpénzből finanszírozott városfejlesztési támogatást egységes
városfejlesztési tervekre építsenek, és felhívja a Bizottságot, hogy készítsen az egységes
városfejlesztési tervekre vonatkozóan javaslatokat és a jó gyakorlat példáit tartalmazó 
iránymutatásokat;

6. úgy véli, hogy az egységes városfejlesztési tervek készítése csak akkor hatékony, ha a 
fenntartható városfejlesztés számára elegendő erőforrás áll rendelkezésre, és 
következésképpen ajánlja, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat konkrét intézkedésekre 
koncentrálják; javasolja a strukturális alapokból való ráfordítások minimális szintjének 
megállapítását, amelynek összege programozási időszakonként a városi térségek minden 
egyes lakójára 1000 euró;

7. megállapítja, hogy sürgős szükség van a városi kormányzás minőségének átalakítására, és 
felhívja a tagállamok figyelmét, hogy sürgős szükség van a városfejlesztési politika 
megvalósítása egységes megközelítésének elfogadására, a partnerség elve alapján bevonva 
ebbe az erőfeszítésbe a nemzeti kormányokat, a regionális és a helyi hatóságokat és 
valamennyi más érintettet;

8. felismeri a városi hatóságok nehézségeit a gazdasági és szociális fejlesztés összehangolása 
során az ESZA és a természeti infrastruktúrába való beruházások tervezése során az 
ERFA területein, és úgy véli, hogy fel kell hagyni a külön alapok elvével, és felhívja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a két alap összevonásának lehetőségét;

9. támogatja a JESSICA rulírozó elvének gondolatát, valamint annak a városi térségek 
gazdasági növekedésében lehetséges szerepét, és úgy véli, hogy a következő programozási 
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időszakban a teljes regionális politikát lényegesen nagyobb mértékben kell a hiteleket 
nyújtó rulírozó alapokra építeni a jelenlegi kizárólag vissza nem térítendő támogatások 
helyett;

10. tudomásul veszi a magánszektor városfejlesztésben betöltött potenciális szerepét és úgy 
véli, hogy módszeresen az állami és a magánszektor együttműködését kellene 
előirányozni és ösztönözni az innovatív finanszírozási rendszerek és projektek 
létrehozásának érdekében;

11. hangsúlyozza a városi dimenzió végrehajtási és igazgatási vonatkozásait, és további 
erőfeszítéseket kér a kohéziós politika végrehajtási szabályai egyszerűsítésének, valamint 
a túlzott bürokráciának az alapok és egyes projektek irányítása és ellenőrzése tekintetében 
történő általános csökkentése érdekében;

12. megjegyzi, hogy a regionális politika mellett más közösségi politikák is biztosítanak 
pénzügyi támogatást a városi térségeknek, és így felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
és tegyen javaslatot olyan konkrét politikai változásokra, amelyek az egységes 
megközelítés gyakorlati végrehajtásának biztosítása érdekében összevonnák az EU 
valamennyi, a városi térségekre allokált erőforrását;

13. kéri, hogy a fenntartható városfejlesztés területén bocsássanak további erőforrásokat 
rendelkezésre a kis- és nagyvárosok által létrehozott hálózatok megteremtése és 
megerősítése érdekében, mivel ezek fontos szerepet játszanak a területi 
együttműködésben, és felhívja a Bizottságot, hogy a Régiók a gazdasági változásért 
kezdeményezés keretében erősítse meg a városi térségek pozícióját;

14. megjegyzi, hogy a városfejlesztés folyamatát egyensúlyba kell hozni a városkörnyéki 
területek érdekeivel, és azt gondosan egyeztetni kell a vidékfejlesztési támogatással, és 
megismétli, hogy a vidékfejlesztési politikának lényeges területi hatása van, és hogy nem 
megfelelő a városi és vidékfejlesztési politikák integrációja; hangsúlyozza az e politikák 
közötti tényleges szinergia szükségességét, amely a valós fejlesztési potenciálban és a 
vidéki területek vonzerejének és versenyképességének előmozdításában csúcsosodhat ki;

15. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozza ki és rendszeresen aktualizálja a városstatisztikai 
adatgyűjtést, és ugyanakkor valamennyi tagállam számára biztosítson információt a 
„város-vidék elválasztás” helyzetéről, hogy a helyzetről tiszta kép álljon rendelkezésre, és 
hogy meghatározhassák a kiegyensúlyozott város- és vidékfejlesztés érdekében szükséges 
konkrét igényeket;

16. utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Európai városok és a helyzetük
A városok kulcsszereplők Európa gazdaságának és területének alakításában. A 
városfejlesztéssel kapcsolatos kérdések az új területi kohéziós cél, valamint a Lisszaboni és a 
Göteborgi Stratégia középpontjában állnak. A városok egész Európában kétségtelenül a 
gazdasági növekedés motorjai. A városi térségek szinte minden európai országban a tudás és 
az innováció legfontosabb forrásai – a globalizálódó világgazdaság csomópontjai. A városok 
és a városi térségek adnak helyet a munkahelyek, vállalkozások és felsőoktatási intézmények 
túlnyomó többségének az Unióban. Másrészt sok város súlyos problémákkal és kihívásokkal
szembesül. Ezért széles körben úgy tartják, hogy a városokra/városi térségekre különös
figyelmet kell fordítani a kohéziós politika összefüggésében, mert egyrészről ezek jelentik a 
fejlődés magját, másrészről viszont számos gazdasági, környezeti és társadalmi problémával 
szembesülnek.

Európában mintegy ötezer 5000 és 50.000 közötti népességű kisváros, és csaknem ezer, több 
mint 50.000 lakossal rendelkező város van. Európa területi sokszínűséggel és sokközpontú 
fejlődéssel jellemezhető: a viszonylag sűrű városhálózat igen kevés igazán nagyvárost foglal 
magában. Az Európai Unióban a lakosságnak mindössze 7%-a lakik 5 milliósnál népesebb 
nagyvárosban, szemben az Amerikai Egyesült Államokkal5, ahol 25% ugyanez az arány. Az 
európai városok állapotáról szóló jelentés szerint6 a városi lakosság legerőteljesebb 
növekedési rátáit Spanyolországban jegyezték fel, ahol néhány városi térség átlagos éves 
növekedése 2 százalék vagy nagyobb. Az EU-ban Írországban, Finnországban és 
Görögországban is vannak olyan városok, amelyeknél igen magas lakosságnövekedési rátákat 
tapasztaltak. Ezzel szemben Közép- és Kelet-Európa számos városi térségében a teljes 
lakosság ugyanebben az időben csökken. Szinte valamennyi város esetében a városkörnyék 
növekszik, és ha ez utóbbiak hanyatlanak is, a folyamat lassabb, mint a városközpontok 
esetében.

A jelentős nemzeti különbségek miatt nincs nemzetközi egyetértés a város olyan közös 
definíciójában, amely valamennyi országra vagy akár egyetlen régióban valamennyi országra 
alkalmazható lenne. Sok kísérlet történt már a „városi” kifejezés közös értelmezésére; ezt a 
kifejezést meghatározta már az ENSZ7, a Világbank8, valamint az OECD9 és az egyes 
országok is. Ezeknek a meghatározásoknak a nagy többsége, ha nem mindegyike a lakosság 
számára és a népsűrűségre vonatkozó statisztikai információra épül. Miközben kétségtelen, 
hogy nagy különbségek vannak egyik vagy másik ország lakosságának földrajzi 
megoszlásában, az európai intézmények mostanáig az Eurostat10 európai regionális és városi 

                                               
5 Az Európai Közösségek Bizottsága, Green Paper on Territorial Cohesion: Turning territorial diversity into 
strength (Zöld könyv a területi kohézióról: A területi sokszínűség erővé alakítása), Brüsszel, 2008. 
6 State of European Cities Report: Adding Value to the European Urban Audit, 2007 (Jelentés az európai 
városok állapotáról: Az európai városstatisztikai adatgyűjtés értékének növelése), amely elérthető: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
7 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
8 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
9 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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statisztikai és referencia-útmutatójában szereplő megközelítésére 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 térségekig (SCD) terjednek. Bár az Eurostat meghatározása 
statisztikai célokra teljes mértékben alkalmas, a meglévő eltérésekre és a különféle 
módszerekre tekintettel nagyon nehéznek tűnik a „városi” kifejezésnek a kohéziós politika 
keretében történő közös egyértelmű meghatározása, és ezért a definíció kérdését – a 
szubszidiaritás elvével összhangban – a tagállamokra kell bízni.

A gazdasági, társadalmi és területfejlesztési stratégia elkészítéséhez szükség van arra, hogy a 
kohéziós politikában a városi fogalma azokra a területekre korlátozódjon, ahol részletes 
adatok állnak rendelkezésre, mert csak az egyértelmű és tömör adatok segítségével lehet a 
problémákat mérni. Ezért az előrehaladás méréséhez és a városi területek problémáinak 
azonosításához szükség van arra, hogy részletes statisztikai adatok álljanak rendelkezésre. Ez 
teremt lehetőséget az igen hasznos európai városstatisztikai adatgyűjtésre.

A kohéziós politika városi dimenziója
Történelmileg a városi dimenzió a strukturális műveletek legfontosabb része mellett állt. Az 
1990-es évek óta léteztek kísérleti városi projektek. 1994 óta létezik az URBAN közösségi 
kezdeményezésű program, amely lehetővé tette integrált helyi fejlesztési modellek 
támogatását.

Miközben az előző programozási időszakban a különféle Urban-kezdeményezésekre 
meghatározott alap állt rendelkezésre, a 2007-2013-as időszakban már nem ez a helyzet. A 
strukturális alapokra irányadó új rendeletek elfogadását követően a városfejlesztési politikát a 
kohéziós és regionális versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzések körébe integrálták, 
hangsúlyozva, hogy az Unió milyen nagy fontosságot tulajdonít a kohéziós politika e 
vonatkozásának. A tagállamokat a nemzeti stratégiai referenciakeretek és az operatív 
programok kidolgozása során arra ösztönözték – bár nem kötelezték –, hogy ezekbe stratégiai 
prioritásként építsék be a fenntartható városfejlesztést. Tekintettel azonban arra, hogy a 
városoknak és a városi agglomerációnak igen fontos szerepük van Európa gazdasági 
szerkezetében, ennek elmulasztása minden olyan esetleges tervet lerombolhatott volna, amely 
arra irányult, hogy a városok az Unió céljai elérésére irányuló erőfeszítésekben dinamikus 
szerepet töltsenek be.

A jelenlegi felülvizsgált rendeletek lehetővé teszik az irányító hatóságok számára, hogy az 
állami és a magánszféra között létrejövő együttműködés széles skáláját vegyék igénybe a 
városfejlesztésre elkülönített pénzeszközök kezelésénél. Ezáltal a strukturális alapok olyan 
pénzügytechnikai műveleteket finanszírozhatnak, mint a kockázatitőke-alapok, a 
garanciaalapok vagy kölcsönalapok. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 
(EIB) kifejlesztett három pénzügyi eszközt, nevezetesen a JEREMIE-t11, a JASPERS-t 12és a

                                               
11 Kezdő vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférését, és a mikrovállalkozások valamint a kkv-k fejlesztését 
segíti elő.
12 Nagy projektek előkészítését támogatja
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JESSICA-t13. A városfejlesztés szempontjából a JESSICA (Joint European Support for 
Sustainable Investment in City Areas – fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató 
közös európai kezdeményezés) a legérdekesebb. Célja, hogy a meglévő pénzügyi 
erőforrásokkal ösztönözze a fejlődést. A megtérült pénzeszközöket ismét a városfejlesztésbe
kell befektetni, vagy azokat vissza kell juttatni az irányító hatóságokhoz más városi projektek 
számára. A Jessica ténylegesen most még működésének kezdeti fázisánál tart.

Ez idáig a tagállamokban a városi dimenzió megvalósítási területének komplex értékelése 
még nem történt meg. Az első megfigyelések azonban nem kifejezetten kedvezőek. Például a 
nemzeti hatóságok és a régiók a legtöbb esetben nem döntöttek arról, hogy élnek a hatáskör-
átruházás lehetőségével a városok javára, mivel szívesebben írnak ki pályázatokat a különféle 
ágazati politikák keretében.

A jövő irányai
Kormányközi és nemzetközi szervezeti szinten sokat tesznek a városfejlesztést illetően. Van 
azonban néhány terület, ahol szükség lehet a szorosabb figyelemmel kísérésre, finomabb
indikátorok és az egységes és fenntartható városfejlesztés végrehajtása hasonló módszerei 
kidolgozására. Továbbá, amennyiben a Lisszaboni Szerződés a jövőben hatályba lép, akkor a 
területi kohézió és annak eleme, a városfejlesztés a tagállamok és az Unió közös felelőssége 
lesz. 

A városfejlesztési programokat helyi és regionális szinten kell megalkotniuk és 
végrehajtaniuk azoknak, akik értik a helyi embereket és az üzleti környezetet. Ebben az 
összefüggésben nagyon fontos eszköz a hatáskör-átruházás mind a helyi irányítás igazgatási 
kapacitásának bővítése, mind annak érdekében, hogy a városok a területi és európai 
növekedés valós tényezőivé váljanak. 

Az, hogy a regionális vagy szubregionális szervezeteknek ténylegesen nagyobb felelősséggel 
kell-e rendelkezniük a strukturális alapok programozása és elosztása terén, nemcsak a 
rendeletekkel és iránymutatásokkal létrehozandó pozitív kerettől függ, hanem attól is, hogy a
nemzeti kormányok és irányító hatóságok milyen mértékben készültek fel azok 
megnövekedett gyakorlati bevonásának elfogadására és kezelésére.

Ebben az összefüggésben az is kérdéses, hogy az önkéntesség kerete milyen mértékben 
működik. A jövőben a regionális és a nemzeti kormányok mellett közreműködő szervezetként 
a városok számára – a többszintű kormányzás megközelítése összefüggésében – egyértelmű 
szerepet kell biztosítani, és a városi dimenziót kötelezővé kell tenni.

Gyakran felmerül, hogy egymáshoz nem kapcsolódó fejlesztési tervek készülnek, mielőtt a 
városok az egységes városfejlesztési terveket véglegesítenék. Ahhoz, hogy az egységes 
városfejlesztési tervek életképesek legyenek, kulcsfontosságú, hogy reprezentatív irányítási és 
döntéshozatali struktúra jöjjön létre. Továbbá, az egységes városfejlesztési terv gondolata
csak akkor visz előre, ha elegendő erőforrás áll rendelkezésre. Így az önök előadójának az a 
véleménye, hogy a költségvetési támogatások „pántlikázása”, ahogyan ez létezett is az Urban-
kezdeményezések esetében, elősegítené annak biztosítását, hogy a városi dimenzió megfelelő 
erőforrásokat kapjon, és ezért kéri, hogy a minimális pénzeszközök e célra történő kijelölése 
                                               
13 A pénzügyi tervezést támogatja a városfejlesztés terén.
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kötelező legyen. Az javasolja, hogy ennek mértéke 1000 euró legyen (az Urban II közösségi 
kezdeményezésben a ráfordítások minimális szintjét lakosonként 500 euróban határozták 
meg).

A hatékonyság és a lipcsei célok ésszerű időn belül az egész Közösségben történő elérése 
érdekében a városfejlesztéshez szükség van egyértelműen meghatározott és jelentős pénzügyi 
erőforrásokra. Ugyanakkor a magánszektornak is fontos szerepe van a szegényebb országok 
városi területei gyors konvergenciájának biztosításában. Az állami és a magánszektor közötti 
együttműködésben az erőfeszítéseket az infrastruktúra kiépítésére és a lakásépítésre 
koncentrálhatják. A hatékony pénzügyi eszközök és hitellehetőségek igénybe vétele 
nélkülözhetetlen, ha a támogatásokkal és a kölcsönökkel a gyors és hatékony fejlesztés 
biztosításához szükséges ösztönző hatást kívánjuk elérni. A pénzügyi tervezés eszközeinek, 
mint például a JESSICA-nak lényeges fejlesztési potenciáljuk van. Hangsúlyozni kell a 
JESSICA rulírozó elvét, és gazdasági növekedési potenciálját. A fenntartható városfejlesztési 
projektek finanszírozásához egyértelműen a JESSICA eszközéhez kell elsődlegesen 
folyamodni.

Úgy tűnik, hogy, bár sokat szónokolnak az ágazatokon átnyúló egységes végrehajtási 
politikáról, a tagállamok kormányzati struktúrái esetenként alig alkalmasak a horizontális 
együttműködés ösztönzésére. A regionális politika mellett vannak más közösségi pénzügyi 
politikák is, amelyek befolyásolják a városokat, és olyan pénzügyi erőforrásokat kínálnak, 
amelyeket városi területeken lehet felhasználni. Közöttük az európai közlekedéspolitika és az 
európai kutatási és fejlesztési politika tűnnek a legfontosabbaknak. Következésképpen adódik
a szükségletekhez igazodó módszertan hiánya. Az ágazatokon átnyúló irányítási struktúra és a 
szükséges koordinációt ellátó és a szükséges döntéseket meghozó hatóság hiánya nagyon 
súlyos probléma lehet. A jövőben ezeket a politikákat szorosabban össze kell kapcsolni a 
kohéziós politikával.

A városi problémák és a mindenki javára váló megoldások eszközei országról országra és 
városról városra változnak. Európa ereje kulturális sokszínűségében nagyvárosai, kisvárosai, 
falvai, vidéke és földrajzi kultúrtájai gazdagságában rejlik. A városok és a régiók versenyben 
állnak egymással, ugyanakkor szükségük van a kölcsönös együttműködésre, hogy az egész 
világgal versenyezhessenek. Az európai városok fejlesztésére és helyreállítására vonatkozó 
tapasztalatok és a legjobb gyakorlat cseréje rendkívül fontos. A régi tagállamok legnagyobb 
sikereinek és kelepcéinek tapasztalatait meg kell osztani a közelmúltban csatlakozottakkal. E 
tekintetben az olyan intézmények, mint a CEMR, az Eurocities, az EUKN, a QeC ERAN és 
számos más intézmény nélkülözhetetlen szerepet játszanak. 

Végezetül, de semmiképpen sem utolsósorban, fontos a városi problémákat a város/vidék 
elválasztás tágabb összefüggésében megközelíteni és a belső, a tágabb és az elővárosi 
területek harmonikus fejlődését biztosítani.
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