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BEKÖSZÖNTŐ
Szeptemberben újraindult a politikai és döntéshozatali
nagyüzem az Unióban. A Bizottság jónéhány fontos bejelentést tett, így az Unió helyzetéről szóló beszédében Ursula
von der Leyen megerősítette a Green Deal célkitűzéseként
az EU klímapolitikájának alapjául szolgáló 55 százalékos
kibocsátáscsökkentési célt 2030-ra. Az Európai Parlament
október elején még magasabb, 60 százalékos célt fogadott
el, az intézményközi tárgyalásokon születik majd meg a végső célérték (legvalószínűbben a klímaszkeptikus tagállamok
ellenállását legyűrve, a bizottsági 55 százalékos javaslat támogatásával). Folytatódtak a klímapolitikai célok és a koronavírus járvány utáni helyreállítás finanszírozását szolgáló új
költségvetés és a helyreállítási csomag tárgyalásai is. Éles
vita alakult ki a jogállamiság mechanizmus bevezetéséről.
Budapest szempontjából kiemelkedő fontosságú, hogy a városoknak az uniós forrásokhoz való jobb hozzáférést
biztosító lobbitevékenységünk jelentős sikerekkel járt. Az Európai Parlament szeptemberi plenáris ülése elfogadta
az Igazságos Átállási Alaphoz készített módosító indítványunkat, amely előírja, hogy a tagállamoknak közvetlen
hozzáférést kell biztosítaniuk a városok számára az Alap forrásaihoz. A React-EU csomagban is mintegy féltucat
módosító javaslatunk kapott támogatást, amelyek szigorú előírásokat fogalmaznak meg az önkormányzatok bevonására a forrásfelhasználás tervezése, a pénzek elosztása és kezelése során. Ez lehetővé teszi, hogy a React-EU
pénzeket ne lehessen a városok megkérdezése nélkül, a fejük felett elosztani, olyan projektekre, amelyekre nem
tartanak igényt. A Helyreállítási és Rugalmasságépítési Eszköz (RRF) esetében az általunk előkészített módosító indítványok ugyancsak a városok erőteljesebb bevonását célozták, illetve a közvetlen hozzáférést kívánják biztosítani.
A zöld, a liberális és a szociáldemokrata frakciókkal való együttműködés keretében módosítóink benyújtásra kerültek a különböző érintett bizottságokban, egyes bizottságokban támogatást is kaptak, más bizottságokban október
folyamán lesz szavazás. Ezúton is külön köszönjük Cseh Katalin, Rónai Sándor és Dobrev Klára együttműködését.
Ugyancsak jelentős fejlemény, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap esetében a folyamatban lévő trialógus
tárgyalásokon megállapodás született az ún. Fenttartható Városfejlesztési Program (SUD) keretének jelentős megemeléséről, az előző pénzügyi ciklus 5 százalékához képest 2021-től az ERFA támogatások 8 százalékát kell ezekre
a projektekre fordítani, ez a magyar városok számára több mint 300 milliárd forint forrást jelent, amelynek elköltésébe javaslatunk nyomán mélyen be kell vonni az érintett önkormányzatokat!
Fontos mérföldkő volt szeptemberben a Zöld Megállapodás keretében a Horizont 2020 kutatás-fejlesztési program
zöld pályázatainak a kiírása is. Erről a hírlevélben részletesebben is olvashatnak, Budapest is vizsgálja a kiírásokat,
hogy mely pályázatok a legalkalmasabbak arra, hogy a főváros klíma- és környezetpolitikai céljainak megvalósítására uniós forrásokat pályázzunk. Valamennyi önkormányzat számára javasoljuk a pályázati kiírások átnézését.
Budapest Brüsszeli Képviseletének tevékenységéről több sajtómegjelenésünk volt, a Magyar Narancs és a Klikktv
készített interjút, a brüsszeli euractiv.com portál pedig összefoglaló anyagot a lobbitevékenységünkről.
E havi hírlevelünk mindezeken túl sok információt tartalmaz közelmúltbeli, vagy a következő hetekben várható eseményekről, további pályázatokról, fontos uniós eseményekről. Iratkozzanak fel rá, és kövessék munkánkat!

JÁVOR BENEDEK

ESEMÉNYEK
LÁTOGATÁS A FORET DE SOIGNES-BAN
2020. AUGUSZTUS 27.
A látogatást azzal a céllal kezdeményeztük, hogy együttműködés alakítsunk ki Brüsszel Főváros Régió környezetért felelős
egységével (Bruxelles Environment) a fenntartható erdőgazdálkodás területén. Együttműködésre (tapasztalatcsere, közös
projekt) azonosított területek:
•
•
•

kommunikáció (a lakosság tájékoztatása arról, mi miért
történik az erdőben – ez fontos része az erdőgazdálkodási
tervüknek és van megosztani való jó gyakorlatuk)
biológiai sokféleség megőrzése
oktatási célú anyagok készítése közös projekt keretében.

EURÓPA VÁROSAI – KÉSZEN A JÖVŐRE
2020. SZEPTEMBER 3., 9 ÉS 18.
A German Association for Housing, Urban and Spatial Development által szervezett, a Lipcsei Karta megújítását kísérő online
szemináriumsorozat egyes részei megtekinthetők az alábbi
linkeken. Az eseménysorozat azt járta körbe, hogy az év végén
elfogadni tervezett Új Lipcsei Karta (a német EU elnökség legfőbb terület- és városfejlesztési dokumentuma) és a kohéziós
politika, hogyan járulhat hozzá a városok megerősítéséhez,
hogy azok meg tudjanak felelni a jövő kihívásainak.
•
•

•

nyitó esemény
jó gyakorlatok:
- termelékeny városok
- zöld városok
- igazságos városok
záró esemény

EUROCITIES SUSTAINABLE AND SMART MOBILITY STRATEGY TASK FORCE
2020. SZEPTEMBER 4.
Budapest is csatlakozott az Eurocities városszervezet most induló, a fenntartható és okos városi mobilitási stratégiával foglalkozó munkacsoportjához. A BKK és a Brüsszeli Képviselet vezetője vesz részt a munkában, melynek célja, hogy elkészítse
a városszervezet állásfoglalását az Európai Bizottság által meghirdetett konzultációra.

POLIS ÉS BRÜSSZELI KÉPVISELETEK ONLINE TALÁLKOZÓJA
2020. SZEPTEMBER 18.
A találkozón Matthew Baldwin a DG MOVE főigazgatóhelyettese a készülő Fenntartható és Okos Mobilitási Stratégiáról,
valamint a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz kapcsolódó bizottsági iránymutatásról beszélt. Ez utóbbiról a Hírek
rovatban található információ. Budapest a városok támogatásért indított lobbit mutatta be és a POLIS-szal való további
együttműködésről kezdeményezett egyeztetést. Az egyeztetésre szeptember 21-én online került sor a BKK, a POLIS és a
Képviselet részvételével.

HÍREK
AZ UNIÓ HELYZETÉT ÉRTÉKELŐ BESZÉD
Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen szeptember 16-án tartott értékelő beszédében az egészség védelme, a
gazdaság megerősítése, a zöld és digitális Európa mellett, a rasszizmus- és a hátrányos-megkülönböztetés elleni küzdelem, a szociális unió megerősítése mellett elkötelezett Uniót vázolt fel. A lenti linkeken elérhető valamennyi információ.
Az oldalon a von der Leyen Bizottság első évére visszatekintő értékelés is elérhető.
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_hu.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/von-der-leyen-commission-one-year-on_hu.pdf
Az Európai Parlament helyzetértékeléshez kapcsolódó összefoglalója itt található:

HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI ESZKÖZ
Az Európai Bizottság iránymutatást fogalmazott meg a végrehajtásra vonatkozóan. A tagállamoknak 2021. április 30-áig
kell benyújtaniuk helyreállítási és rezilienciaépítési tervüket, de a Bizottság már október 15-től várja az előzetes tervezetek
benyújtását. A terv elkészítését valamennyi érdekelt fél bevonásával zajló széles körű szakpolitikai párbeszéd kell, hogy
megalapozza.

2020. ÉVI STRATÉGIAI ELŐREJELZÉSI JELENTÉS
A jelentés célja, hogy az Európai Unió stratégiai döntései jobban célzottak legyenek, irányt szabjon a hosszú távú szakpolitikai döntéseknek és programoknak, és bevezeti az EU rezilienciájára vonatkozó átfogó koncepciót.
részletek

2020. ÉVI EURÓPAI SZEMESZTER: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK
A Tanács 2020. július 20-án elfogadta a tagállami foglalkoztatási, költségvetési és gazdaságpolitikákról szóló 2020. évi
ajánlásait. Az országspecifikus ajánlások többek között az alábbi prioritásokra fókuszálnak:
•
beruházás az egészségügyi ellátások elérhetőségébe, hatékonyságába és rezilienciájába;
•
a munkahelyek megőrzése és a válság társadalmi hatásainak kezelése.
A Magyarországra vonatkozó ajánlások elérhetők itt:

EURÓPAI TANÁCS – 2020. JÚLIUS – TANÁCSI KÖVETKEZTETÉSEK
A júliusi Európai Tanács során megállapodás született a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről,
valamint a Covid-19 járvány hatásainak enyhítését célzó eszközökről is. A labda most az Európai Parlamentnél van.
A tanácsi következtetések (tagállami egyezség):

BIZOTTSÁGI TANULMÁNY AZ UNIÓS RÉGIÓK KONVERGENCIÁJÁRÓL
Az Európai Bizottság tanulmányának főbb megállapításai
(a tanulmány a Covid-19 járvány hatásait még nem tartalmazza):
•
•
•

a válság megállította a konvergenciát, az EU-28 régióinak különbségei nem változtak 2008 óta
sok tagállamban növekszik a régiók közötti eltérés
bár a gazdasági magához tért a válság után, de a konvergencia nem indult be újra.

OECD TANULMÁNY A VILÁG VÁROSAIRÓL
Az OECD új tanulmányában új szemszögből vizsgálja az urbanizációt, két új definíciót vezet be, az urbanizáció fokát és a
funkcionális városi területekét. A tanulmány elérhető:

TISZTA VÁROSI KÖZLEKEDÉS
Az Európai Bizottság összefoglaló oldala a 2014-2020-as programozási időszak tiszta városi közlekedést szolgáló programjairól és projektjeiről itt található:

THE CITY SCIENCE INITIATIVE – VÁROSI TUDOMÁNY KEZDEMÉNYEZÉS
A JRC (Joint Resarch Centre – EU Közös Kutatóközpont) kezdeményezésének célja a tudomány, a kutatás és a városi kihívások,
azokra adott válaszok közötti kapcsolat megteremtése. Egy
olyan online felület, ami a tényekkel alátámasztott szakpolitikai
döntéshozatalt támogatja. Öt területen folyik a városok által
vezetett munka, ezek:
•
•
•
•
•

levegőminőség – Párizs
körforgásos gazdaság – Hamburg
mentális egészség – Thesszaloniki
fenntartható mobilitás – Kolozsvár
technológia és város – Emilia Romagna Régió.

AZ EURÓPAI PARLAMENT FŐBB DOSSZIÉI AZ ÉV VÉGÉIG
A fontosabb témák az előttünk álló hónapokra: a következő
többéves pénzügyi keret és az európai helyreállítási terv, a
Green Deal és az éghajlati törvény, az Európa jövőjéről szóló
konferencia- a kétéves folyamat nyitóeseményét májusról őszre
halasztották, a digitális szolgáltatásokat szabályozó törvény,
az EU ipari stratégiája, a vasúton utazók jogai, az EU-Egyesült
Királyság tárgyalások, az uniós agrárpolitika reformja.

AZ UNIÓS JOG TAGÁLLAMI BETARTÁSA
Megjelent a 2019-re vonatkozó jelentés, részletek és a jelentés a címre kattintva olvasható magyarul.

INTERREG KÖZÉP-EURÓPA 2021-27
Elkészült a programdokumentum tervezete, ebből megtudható milyen
projektek támogatását tervezik a program keretében.

VÁROSFEJLESZTÉS – A LAKOSSÁG, VÁLLALKOZÁSOK, EGYÉB ÉRINTETTEK BEVONÁSA KÍSÉRLETI PROJEKTEKEN ÁT
Helsinki városának innovációval foglalkozó cége, a Forum Virium Helsinki zsebkönyvben foglalta össze a városfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek, hogyan lehet
bevonni gyors kísérleti projektekkel a lakosságot, vállalkozásokat, egyéb szereplőket
a városfejlesztésbe, többek között a Jätkäsaari Mobility Lab tapasztalataira is építve.

EU TUDÁS KVÍZ
Az Európai Parlament oldalán elérhető teszttel bárki felmérheti a tudását (csak angol
nyelven érhető el):

Pályázatok
EURÓPAI ZÖLD MEGÁLLAPODÁS
Megjelentek az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó H2020 kiírások.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2021. január 26.
EURÓPAI VÁROSI ESZKÖZ – EUROPEAN CITY FACILITY
A városok 60 ezer euró szakértői segítséget kaphatnak fenntartható energia
beruházásaik előkészítéséhez. Az első pályázati kiírás benyújtási határideje
október 2-án lezárult, de érdemes figyelni az oldalt a következő kiírások miatt.
Még három kiírás várható, a megjelenéstől 2 hónapig lesznek nyitva, az alábbiak szerint:
2. kiírás – 2021. március-április
3. kiírás – 2021. október-november
4. kiírás – 2022. május-június

Események
RÉGIÓK ÉS VÁROSOK EURÓPAI HETE
2020. OKTÓBER 5-22.
EU ZÖLD HÉT
2020. OKTÓBER 20-22.
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG A VÁROSOK JÖVŐJÉBEN – A ROCK PROJEKT EREDMÉNYEI
2020. OKTÓBER 27-30.
2020 NOVEMBER – FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS
Az Urban Development Network novemberben 6 online szemináriumot szervez.
Részletek később várhatóak.

