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2016. május 30. Amszterdam

az uniós intézmények és a tagországok várospolitikáért felelős 

szakpolitikusai az európai városok lakosai életminőségének javítását és a 

városokat érintő kihívásokat közösen megoldani akaró megállapodást 

kötöttek. 

A találkozó célja, elfogadni az uniós városfejlesztési menetrendet, és lefektetni 

annak alapelveit.

A városfejlesztési menetrend gerincét az a 12 partnerség alkotja, amely a 

városokat érintő 12 kihívásra igyekszik megoldást találni.



• Az Amszterdami Paktum célja, hogy tizenkét témakörben partnerséget 

hozzon létre a Bizottság, a tagállamok, a városok és egyéb azonosított 

szereplők részvételével, akiknek a kiemelt városi problémakörökben közös 

cselekvési terveket kell kidolgozniuk és – a csatlakozó városokban –

végrehajtaniuk. 



Tématerület indokoltsága

• Európa polgárainak több mint 70 százaléka városban lakik, és ez a szám 2050-re eléri majd a 
80 százalékot, a városoknak kiemelkedő szerepet kell kapniuk az EU gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális céljainak elérésében.

• Ebben a globalizált világban nélkülözhetetlen Európa városainak hathatós közreműködése a 
gazdasági növekedés beindításában, a munkahelyteremtésben, a földrész 
versenyképességének javításában. 

• Ennek bizonyítására elegendő két adat: jelenleg az összes munkalehetőség 73 százaléka a 
városokban található, és a 25–64 éves magasan képzett munkavállalók 80 százaléka városban 
él és dolgozik.

• a közösségi beruházások 55 %-át a városi területek nyelik el



12 témakör

• városi szegénység (koordináló: Belgium és 
Franciaország)

• Lakhatás (Szlovákia)

• migránsok és menekültek befogadása 
(Amszterdam)

• levegő minősége (Hollandia)

• helyi gazdaságok a munkahelyteremtésben és 
készségfejlesztésben

• földek és természetes megoldások 
fenntartható használata

• körkörös gazdaság

• éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás

• energiarendszerek átalakítása

• városi mobilitás

• digitális átállás

• innovatív és felelősségteljes közbeszerzések



VÁROSI SZEGÉNYSÉG

• a partnerségek célja, hogy csökkentsék a szegénységet, és javítsák a 
szegénységben élők vagy társadalmi lemaradással fenyegetett, hátrányos 
helyzetű környékeken élők befogadását. A városi szegénység a hátrányos 
helyzetű környékek szerkezeti koncentrációjával összefüggő kérdéseket és 
olyan megoldásokat érinti, amelyeket integrált megközelítéssel kell kidolgozni 
és alkalmazni. A partnerségek a hátrányos helyzetű környékeken 
tapasztalható strukturális szegénység területi koncentrációjával (és e területek 
rehabilitációjával), a gyermekszegénységgel és a hajléktalanokkal fognak 
elsődlegesen foglalkozni.



LAKHATÁS

• a cél az, hogy jó minőségű, megfizethető lakások legyenek elérhetők. A 

partnerségek nyitott lakásigénylési rendszer kialakításával, állami 

támogatásokkal és általános lakhatási politikákkal fognak elsősorban 

foglalkozni.



MIGRÁNSOK ÉS MENEKÜLTEK 

BEFOGADÁSA

• a partnerségek célja a harmadik országokból érkező migránsok és 

menekültek integrációjának kezelése, és a befogadásukhoz szükséges keret 

kialakítása. Idetartoznak a lakhatási, az integrációs, valamint a 

közszolgáltatások igénybevételével, a társadalmi befogadással, a 

foglalkoztatással és a munkaerő-piaci kérdésekkel foglalkozó intézkedések.



A LEVEGŐ MINŐSÉGE

• a cél olyan rendszerek és politikák kialakítása, amelyek egészségügyi 

szempontból megfelelő levegőminőséget biztosítanak. Idetartoznak azok a 

jogszabályi és műszaki szempontok, amelyek számos szennyező forráshoz, 

például az autókhoz, ipari és mezőgazdasági tevékenységekhez stb. köthetők.



Az Amszterdami Paktum pillérei

Első: az optimális szabályozás megteremtése, 

Második: a megfelelő finanszírozási formák lehetővé tétele, 

Harmadik: a jól működő példák megtalálása és átemelése. 

jobban összekötnék egymással a városoknak járó uniós támogatásokat és a 

magántőke részvételét, és jobban ügyelnének arra, hogy a projektek valóban 

innovatívak legyenek.



• a partnerség által kidolgozott programot/stratégiát/eljárásrendet valamennyi 

európai városnak át kell vennie és a gyakorlatban alkalmaznia.



• Források:

• http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1924_hu.htm

• http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf

• http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/eu-urban-agenda-infographics.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1924_hu.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/eu-urban-agenda-infographics.pdf

