
 
 

SZABAD VÁROSOK SZÖVETSÉGE  
KÖZÖS NYILATKOZAT  

2020. FEBRUÁR 15. 

 
 
Harmincéves fennállása óta a Visegrádi Együttműködés fontos szerepet játszik az európai ügyek 
formálásában. A négy visegrádi főváros által alapított Szabad Városok Szövetsége az elmúlt évben 
többször is felhívta a figyelmet az önkormányzatok kiemelkedő jelentőségére mind a járvány elleni 
védekezésben, mind pedig a járvány utáni igazságos és fenntartható gazdasági helyreállításban. Több, 
mint harminc európai város lobbitevékenységének eredményeként a vonatkozó európai szabályozás 
kimondja, hogy az európai kilábalást célzó Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz előkészítése és 
végrehajtása során a tagállami kormányoknak konzultálniuk kell a helyi és regionális önkormányzatokkal. 
 
Aggódva figyeljük, hogy a helyi önkormányzatokkal a nemzeti kormány több tagállamban sem folytat 
érdemi konzultációt. A konzultáció több országban is szimbolikus, a források csak egy töredékét érinti, 
vagy egyáltalán nem történik meg. Ebben a helyzetben különösen aggasztó az a gyakorlat, melyet a Régiók 
Európai Bizottságának elnöke, Aposztolosz Cicikosztasz is jelzett: az Európai Bizottság kijelölt 
munkacsoportja több esetben nem veszi komolyan a konzultációból kihagyott önkormányzatok 
panaszait, és a nemzeti kormányokhoz irányítja vissza azokat. Ez ellentmond a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz deklarált céljainak. 
 
Felszólítjuk a tagállamok kormányait, hogy tartsák be a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközre 
vonatkozó szabályozást, valamint kérjük az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa e szabályok betartását. A 
városok és a helyi önkormányzatok készen állnak a szoros együttműködésre mind az európai 
intézményekkel, mind pedig a tagállamok kormányaival a járvány utáni igazságos és fenntartható 
helyreállításért folytatott közös küzdelemben. 
 
 
 
 
Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere: „A járvány megmutatta, milyen fontos szerepet játszanak a 
városok egészségünk, emberi kapcsolataink, és a gazdaságunk megóvásában, ezért az EU-s források 
megfelelő felhasználásához átlátható és őszinte konzultációra van szükség a helyi önkormányzatokkal. 
Pozsony már bebizonyította, hogy képes kezelni az egészségügyi válságot, és továbbra is készen áll, hogy 
segítse a helyreállítási folyamatot.” 
 
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere: „Budapest az EU kilencedik legnépesebb városa, 1,8 
millió európai állampolgár otthona. Emellett a főváros termeli meg magyar GDP közel 40%-át, így 
Budapest kihagyása a döntéshozatalból sem az EU, sem pedig Magyarország érdekét nem szolgálja. 
Szeretném emlékeztetni a magyar kormányt, hogy Magyarország az Európai Uniós forrásokat nem egy 
szűk gazdasági elit kiszolgálására, hanem a munkahelyek megóvására és a rászorulók megsegítésére 
kapja.” 
 



 
 
 
 
Zdeněk Hřib, Prága főpolgármestere: „Prágának fontos szerepe kell, hogy legyen a nemzeti helyreállítási 
terv összeállításában. Városunk a hazai GDP több, mint 25%-át termeli, azonban gazdaságunkra, mely 
nagyban függ a szolgáltatói szektortól, a járvány különösen rossz hatással van. Prága kész ötletekkel 
rendelkezik a helyreállítási terv összeállításával és megvalósításával kapcsolatban, és egy sor azonnal 
megvalósítható projektünk van, melyek mind összhangban vannak az EU által is fontosnak tartott célokkal 
– például a zöld és digitális átállás elősegítésével. Remélem, hogy a tagállamok kormányai betartják a 
szabályozást, és mind Csehországban, mind pedig más tagállamokban együttműködnek a városokkal és 
az önkormányzatokkal. Prága örömmel vesz részt kezdeményezőként ebben a folyamatban.” 
 
Rafał Trzaskowski, Varsó főpolgármestere: „A lengyel főváros és követlen környezete a lengyel GDP közel 
egyötödét biztosítja, ezért nehezen elképzelhető egy zöld, digitális, és reform-vezérelt helyreállítás Varsó 
részvétele nélkül. Ennek ellenére a lengyel kormány először megpróbálta kihagyni a fővárost az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, és most ugyanezt a logikát követi a helyreállítási források elosztásánál. Ez 
a rövidlátó politika elmélyíti a meglévő problémákat és a társadalmi-politikai ellentéteket Európában. Egy 
őszinte és átlátható konzultációs folyamatra van szükség, mely a forrásokat egyenlően osztja el és nem 
tesz különbséget az állampolgárok között.” 
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