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FORSLAG 

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:  

1. erkender, at byer, forstået som mindre byer, storbyer, by- og storbyområder samt små 

og mellemstore byer, som er rygraden i EU's territorier, mangler en formel rolle i 

Unionens institutionelle ramme, når der ses bort fra deres repræsentanter i 

Regionsudvalget, som kun har en rådgivende rolle; understreger imidlertid, at næsten 

alle EU's politikker har en betydelig direkte eller indirekte indvirkning på byerne, og at 

de lokale folkevalgte (i medfør af partnerskabs- og flerniveaustyringsprincipperne) kan 

være et vigtigt bindeled mellem EU og borgerne og burde være konkret involveret i den 

europæiske integrationsproces, bl.a. gennem bedre gensidig kommunikation samt 

information af høj kvalitet om de forskellige politikker; 

2. påpeger, at Leipzigcharteret identificerer byer som uerstattelige økonomiske, sociale og 

kulturelle aktiver og erklærer, at byerne bør have ansvar for den territoriale 

samhørighed; understreger derfor den vigtige rolle, byerne bør tildeles i 

samhørighedspolitikken; 

3. påpeger, at der ikke er nogen overordnet definition af, hvad der udgør en by i henseende 

til befolkning, areal, funktioner og omfanget af selvstyre, med undtagelse af 

urbaniseringsgrad og indbyggerkoncentration, og at hver medlemsstat kan og vil have 

forskellige tilgange til begrebet; 

4. bemærker, at EU i stigende grad styrker den bymæssige dimension i flere af sine 

politikker, hvilket bl.a. fremgår af det europæiske initiativ om intelligente byer og af 

initiativer som Urban I, Urban II, bæredygtig byudvikling (artikel 7 EFRU), netværket 

til byudvikling, nyskabende foranstaltninger i byerne, Europæisk Kulturhovedstad, 

Europas Miljøhovedstad og Europæisk Innovationshovedstad, borgmesterpagten og 

EU's dagsorden for byerne; 

5. understreger den vigtige rolle, som byer og lokale myndigheder generelt spiller i 

udarbejdelsen, udformningen, finansieringen og gennemførelsen af vigtige EU-

politikker, f.eks. indsatsen mod klimaændringer, gennem en bymæssig, økonomisk, 

social og territorial udviklingsproces, der sætter byerne i stand til at reagere på nye 

udfordringer og udnytte mulighederne i EU's kommende finansieringsperiode med 

henblik på at mobilisere de disponible ressource ikke blot til intelligente og 

bæredygtige, men også kreative byer i fremtiden; understreger i denne forbindelse også 

betydningen af verdensomspændende strategier og initiativer såsom FN's bæredygtige 

udviklingsmål og den globale borgmesteraftale; 

6. understreger potentialet for, at byerne kan spille en vigtig rolle i Unionens eksterne 

politikker som et redskab for det offentlige diplomati, der kan bringe mennesker fra 

forskellige lande sammen med henblik på at tage fat på problemer, der af forskellige 

årsager er fraværende i de politiske dagsordener på højere niveauer, og opfordrer derfor 

til en bedre finansiering af de relevante EU-støttemekanismer; 

7. påpeger imidlertid, at byerne i nogle tilfælde ikke har de rette værktøjer og den 
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fornødne administrative kapacitet til at deltage i udbudsprocedurer, der kan give adgang 

til EU-midler; glæder sig derfor over etableringen af en one-stop-shop for byer, hvis 

websted og dokumenter bør være til rådighed på alle Unionens officielle sprog, og 

opfordrer til en bedre koordinering og integrering af de instrumenter og programmer, 

der er tiltænkt byer i EU's forskellige politikker, gennem udpegelsen af en kommissær, 

som skal have det overordnede politiske ansvar på området og udstikke strategiske 

retningslinjer for disse politikker i overensstemmelse med den voksende 

opmærksomhed, der i EU's politikker udvises over for byområder, og i denne 

forbindelse også tage hensyn til de mangeartede forskelle mellem de lokale 

myndigheder i Europa og deres respektive potentiale; understreger betydningen af at 

fremme en mere afbalanceret tilgang til byer, uanset deres størrelse, i forbindelse med 

adgangen til instrumenter og programmer, navnlig ved at udvikle den rådgivende 

kapacitet; 

8. bifalder EU's dagsorden for byerne, der er en ny model for flerniveaustyring baseret på 

partnerskaber, som bl.a. inddrager byer i gennemgangen af eksisterende lovgivning og 

overvejelser om den fremtidige udformning af politikker; understreger behovet for en 

integreret og overordnet tilgang i den praktiske gennemførelse af den flerniveaustyring, 

der er fastlagt i EU's retsakter, i overensstemmelse med de grundlæggende mål for EU's 

politikker og bemærker den vigtige supplerende rolle i stedbaserede tilgange og bottom-

up-tilgange, f.eks. i form af lokaludvikling styret af lokalsamfundet (Community-Led 

Local Development, CLLD); 

9. opfordrer til, at dagsordenen for byerne koordineres, styrkes og formaliseres; mener, at 

det ikke bør være en frivillig proces, og at medlemsstaterne og Kommissionen bør 

påtage sig et større ansvar for den og forpligte sig til nøje at undersøge og om muligt 

gennemføre de modtagne henstillinger; 

10. opfordrer de partnerskaber, der virker inden for rammerne af dagsordenen for byerne, til 

hurtigt at vedtage deres henstillinger og handlingsplaner; opfordrer desuden 

Kommissionen til at vise, hvordan sådanne konkrete forslag bliver taget i betragtning, 

navnlig i forbindelse med bedre regulering, finansiering og viden, og til, hvor det er 

relevant, at indarbejde dem i fremtidige lovforslag; opfordrer Kommissionen til 

regelmæssigt at aflægge beretning til Parlamentet om disse resultater; 

11. understreger, at eftersom byerne har bevist, at de er i stand til effektivt at lede 

integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling, bør de have en større rolle i 

forbindelse med gennemførelsen af alle relevante politikker; 

12. opfordrer indtrængende Kommissionen til at indføre en bredt anlagt territorial 

konsekvensanalyse af den bymæssige dimension af alle relevante EU-politikker for at 

sikre, at al fremtidig lovgivning baseres på en analyse af konsekvenserne af 

gennemførelse på lokalt og regionalt plan; opfordrer til en kraftigere og mere aktiv 

inddragelse af byer, bysammenslutninger, lokale og regionale myndigheder, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget gennem et effektivt 

samarbejde i denne proces; 

13. glæder sig over Kommissionens oprettelse af Urban Data-platformen; opfordrer 

imidlertid Eurostat og Kommissionen til at indsamle og sammenstille mere detaljerede 

data, navnlig flowdata, med henblik på en effektiv tilpasning af de eksisterende 
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politikker og en effektiv udformning af de fremtidige; 

14. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at mangfoldigheden i deres territoriale strukturer 

afspejles fuldt ud i deres forslag til udpegelse af medlemmer af Regionsudvalget, og til, 

hvor det er relevant, at stille forslag om udnævnelse af flere repræsentanter for det 

lokale niveau i Regionsudvalget; 

15. understreger betydningen af sammenslutninger, der repræsenterer byer, såsom 

Eurocities og De Europæiske Kommuners og Regioners Råd (CEMR); opfordrer til en 

tættere og aktiv inddragelse af dem i de relevante ekspertgrupper i Kommissionen og 

arbejdsgrupper i Rådet, hvis og når det er relevant; understreger desuden betydningen af 

den rolle, som civilsamfundet spiller i EU's politiske liv og i udformningen af den 

europæiske bypolitik; 

16. er overbevist om, at det er nødvendigt i betragteligt omfang at styrke byernes rolle i 

udformningen af EU's fremtidige politikker; opfordrer derfor EU til, navnlig i 

forbindelse med langsigtede overvejelser, at genoverveje indførelsen af en europæisk 

bypolitik. 
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