«Green City Europe» Konvenció
Előszó

A Green City európai kezdeményezés. Célja, hogy köz‐ és magántulajdonú zöldfelületek által javítsa
a városi életminőséget. A zöldterületeknek számos pozitív hatása van‐ többek közt az emberek
egészségére, a társadalmi kohézióra és a környezetre. Ezek a pozitív hatások tükröződnek
gazdasági, környezeti és szociokulturális mérőszámokban. A GREEN CITY mozgalom válasz az
aktuális társadalmi és politikai kihívásokra.

A GREEN CITY kezdeményezést a Plant Publicity Holland nevű szervezet hozta létre 2002‐ben a
Hollandiában megrendezett Floriade Nemzetközi Kertészeti Kiállítás alkalmával. A következő években
különböző európai országokban hasonló mozgalmak alakultak különböző nevek alatt: De Groene Stad
név alatt Hollandiában, Die Grüne Stadt‐ként Németországban és Cité Verte név alatt
Franciaországban.

A jelen egyezmény tárgya egy európai partnerség létrehozása, melynek célja a nemzeti GEEN CITY
kezdeményezések közti együttműködés elősegítése. A nemzeti kezdeményezések közös filozófiájának
központjában az áll, hogy tudatosítsák a zöldterületek értékét, és motiválják az embereket a „zöld
elkötelezettségre”, ezáltal előremozdítva az európai városok zöldítését. Ezt úgy kívánják elérni, hogy
tájékoztatják a gazdasági és politikai döntéshozókat s a civil szférát a zöld területek széles körben
érvényesülő‐ az életminőségre, a jólétre, a társadalmi kohézió erősítésére, és a környezet
megóvására gyakorolt‐ pozitív hatásairól.
A „Green City Europe“ nemzeti alapító tagjai:
DE GROENE STAD, képviselője: PLANT PUBLICITY HOLLAND, központja: Boskoop, Goudse Rijweg 1,
Boskoop 2771 AE, Hollandia, elnöke Jaap SPROS
STIFTUNG DIE GRÜNE STADT, központja: Kapellstr. 17a, 40479 Düsseldorf, Németország, elnöke:
Peter MENKE
CITÉ VERTE, képviselője: VAL’HOR, központja: 44 RUE D´ALÉSIA, 75682 PARIS CEDEX 14,
Franciaország, megbízott elnöke DOMINIQUE DOUARD
UK GREEN FORUM, központja: Mallshill, Roweltown, Carlisle, CA6 6LS, Egyesült Királyság, vezetője
Mark LONG
GREENCITY ITALIA, központja: via Varese 16, 20121 Milano, Olaszország, vezetője Andreas KIPAR.
Az egyezmény nemzetközi alapító partnere:
Európai Kertépítő Szövetség (ELCA, European Landscape Contractors Association), központja:
Alexander‐von‐Humboldt‐Str. 4, 53604 Bad Honnef, Németország, elnöke Antoine BERGER.

1. CIKK: AZ EGYEZMÉNY CÉLJA
A „Green City Europe” egyezmény célja a döntéshozók és érdekelt felek figyelmének ráirányítása a
városra, mint emberi élettérre és természeti térre. A növényzet jelentős, pozitív hatással bíró
szereplő a városban. Javítja a városi életminőséget, növeli a jólétet, a gazdaság dinamizmusát, és
hozzájárul a természeti erőforrások és természeti környezet megóvásához.
2. CIKK: TEVÉKENYSÉG NEMZETI SZINTEN
Az aláírók kötelezik magukat, hogy programokat kezdeményeznek és szerveznek saját országukban,
amely programok támogatják ezen egyezmény célját és elősegítik megvalósulását. Minden partner
felelősséget vállal a tevékenységért, amelyet e szellemiségben fejt ki és szervez saját hazájában.
3. CIKK: INFORMÁCIÓCSERE
Az aláírók kötelezik magukat a “Green City” filozófia népszerűsítésével kapcsolatos ötleteket és
információk megosztására. A partnerek biztosítják egymást, hogy tájékoztatják egymást nemzeti
tevékenységükről, és hogy megosztják eredményeiket annak érdekében, hogy „Green City”
partnerség európai szinten egységes képet mutasson, és hogy a partnerek tanulhassanak egymástól.
Ennek biztosítása érdekében kollegiális találkozókra kerül sor évente legalább egyszer az ELCA
védnöksége alatt, felváltva a partnerek országaiban. A találkozók helyét és időpontját a partnerek
közösen döntik el.
4. CIKK: PARTNERSÉG
A partnerek európai vagy nemzetközi jelentőséggel bírnak. A partnerek ígéretet tesznek a „Green
City Europe“ egyezmény támogatására és mozgalom tagjaik körében való népszerűsítésére.
5. CIKK: AZ EGYEZMÉNY MENEDZSELÉSE KÜLÖN SZERZŐDÉSEKKEL
Ha konkrét, közös anyagi alapokat igénylő közös tevékenységekről döntés születik, külön szerződés
köttetendő a megvalósítás és finanszírozás módjairól. Ebből a célból a partnerek nagyon gondosan
ellenőrzik a társfinanszírozás különböző lehetőségeit, különösen az európai támogatások
lehetőségeit. Ezt követően meghatározzák a közzététel eszközeit, valamint a tulajdonhoz fűződő
jogokat.
6. CIKK: PÉNZÜGYI FORRÁSOK A MEGVALÓSÍTÁSRA
Minden partner viseli a képviselőjének utazási költségeit, nemzeti szervezetének költségeit, valamint
a felelőssége alá tartozó találkozók rendezésének költségeit.
7. CIKK: AZ EGYEZMÉNY KEZDETE ÉS IDŐTARTAMA
Jelen egyezmény a partnerek aláírásával azonnal hatályba lép és korlátlan ideig van érvényben.
Minden partner érvénytelenítheti a szerződést 6 hónapos felmondási idő betartásával, mely attól a
naptól számított, mely napon a felmondás (ajánlott levél kézbesítési igazolással) minden partnerhez
megérkezik.

8. CIKK: AZ EGYEZMÉNY KITERJESZTÉSE TOVÁBBI PARTNEREKRE
Az aláírók közös jóváhagyásával további ‐nemzeti vagy nemzetközi‐ partnerek csatlakozhatnak az
egyezményhez.
Kelt Strassburgban, 2009 október 26.‐án

