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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie constitutionele 

zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. erkent dat steden, stedelijke gebieden en grootstedelijke gebieden, evenals kleine en 

middelgrote steden, die de ruggengraat van het grondgebied van de EU vormen, geen 

formele rol vervullen binnen het institutionele kader van de Unie, afgezien van de rol 

van hun vertegenwoordigers in het Comité van de Regio's (CvdR), dat slechts een 

adviserende functie heeft; benadrukt echter dat bijna alle beleidsmaatregelen van de EU 

aanzienlijke directe of indirecte gevolgen voor steden hebben en dat lokaal verkozen 

vertegenwoordigers (overeenkomstig de beginselen van partnerschap en meerlagig 

bestuur) als cruciale tussenpersoon kunnen fungeren tussen de EU en haar burgers, die 

op concrete wijze betrokken moeten worden bij het Europese integratieproces door 

onder meer betere wederzijdse communicatie en hoogwaardige informatie over 

beleidsmaatregelen; 

2. wijst erop dat in het Handvest van Leipzig onvervangbare economische, sociale en 

culturele waarden van de steden worden benoemd en wordt gesteld dat de steden de 

verantwoordelijkheid voor de territoriale samenhang op zich moeten nemen; wijst 

derhalve op de sleutelrol die de steden toebedeeld moeten krijgen in het cohesiebeleid; 

3. wijst erop dat er, op verstedelijkingsniveau en inwonersdichtheid na, geen 

gemeenschappelijke definitie van een stad bestaat wat betreft bevolking, gebied, 

functies en autonomieniveau, en dat elke lidstaat deze term daarom wellicht op een 

andere manier benadert; 

4. merkt op dat de EU de stedelijke dimensie van een aantal van haar beleidsterreinen 

stapsgewijs aan het versterken is, zoals bijvoorbeeld te zien is aan het concept "slimme 

steden en gemeenschappen" (Europees Innovatiepartnerschap) en initiatieven als het 

communautaire initiatief URBAN (URBAN I), URBAN II, duurzame stedelijke 

ontwikkeling (artikel 7 EFRO), het Netwerk voor Stedelijke Ontwikkeling, het initiatief 

"Stedelijke Innovatieve Acties", de Culturele Hoofdstad van Europa, de Groene 

Hoofdstad van Europa en de Innovatiehoofdstad van Europa, het 

Burgemeestersconvenant en de stedelijke agenda voor de EU; 

5. benadrukt de belangrijke rol van zowel steden als alle lokale autoriteiten bij het 

voorbereiden, ontwerpen, financieren en uitvoeren van belangrijke EU-beleidsterreinen, 

bijvoorbeeld de aanpak van klimaatverandering, door middel van een stedelijk, 

economisch, maatschappelijk en territoriaal ontwikkelingsproces dat steden in staat stelt 

om nieuwe uitdagingen aan te gaan en kansen te benutten in het kader van de komende 

Europese financieringsperiode, teneinde de beschikbare middelen te mobiliseren voor 

slimme, duurzame en creatieve steden van de toekomst; benadrukt in dit kader ook het 

belang van mondiale strategieën en initiatieven, zoals de duurzame ontwikkelingsdoelen 

van de VN en het Wereldconvenant van burgemeesters; 

6. onderstreept dat steden wellicht een belangrijke rol kunnen spelen in het externe beleid 

van de Unie, als een instrument voor publieke diplomatie dat mensen uit verschillende 

landen samenbrengt en kwesties aanpakt die om verschillende redenen niet op de 

beleidsagenda's van hoog niveau staan, en dringt derhalve aan op een betere 
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financiering van de respectieve steunmechanismen van de Unie; 

7. wijst erop dat steden echter soms niet over de juiste instrumenten en de administratieve 

capaciteit beschikken om te kunnen deelnemen aan aanbestedingen om Europese 

fondsen in de wacht te slepen; is derhalve ingenomen met de oprichting van een "one-

stop shop" voor steden, waarvan de website en documenten in alle officiële talen van de 

Unie beschikbaar moeten zijn, en roept op tot een betere coördinatie en integratie van 

op steden gerichte instrumenten en programma's op verschillende beleidsterreinen van 

de EU door een politiek leidsman te benoemen die de strategische koers uitzet voor 

deze beleidsterreinen, in lijn met de groeiende aandacht die in het Europees beleid aan 

de stedelijke gebieden wordt besteed en in dat verband tevens rekening houdend met de 

verschillen tussen Europese lokale autoriteiten en hun respectieve mogelijkheden; 

benadrukt dat het van belang is te zorgen dat steden, ongeacht hun grootte, op 

evenwichtige wijze toegang hebben tot deze instrumenten en programma's, met name 

dankzij de ontwikkeling van adviesorganen; 

8. is ingenomen met de stedelijke agenda voor de EU als nieuw model van meerlagig 

bestuur dat op partnerschap gebaseerd is en dat steden onder meer betrekt bij 

beoordelingen van bestaande wetgeving en discussies over de toekomstige vorm van 

beleidsonderdelen; benadrukt het belang van een geïntegreerde, alomvattende aanpak 

bij de concrete toepassing van het meerlagig bestuur waarin de Europese wetgeving 

voorziet, overeenkomstig de basisdoelstellingen van het Europees beleid en rekening 

houdend met de belangrijke aanvullende rol van lokale bottom-up benaderingen, zoals 

de benadering "door de gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkeling" (CLLD); 

9. dringt aan op de coördinatie, versterking en formalisering van de stedelijke agenda; is 

van mening dat dit niet langer een vrijwillig proces moet zijn en dat de lidstaten en de 

Commissie meer verantwoordelijkheid op zich moeten nemen en de ontvangen 

aanbevelingen zorgvuldig moeten bekijken en waar mogelijk moeten toepassen; 

10. verzoekt de partnerschappen die in het kader van de stedelijke agenda werken hun 

aanbevelingen en actieplannen snel vast te stellen; verzoekt de Commissie daarnaast aan 

te tonen hoe er met dergelijke concrete voorstellen rekening wordt gehouden, met name 

op het gebied van betere regelgeving, financiering en kennis, en ze in voorkomend 

geval in toekomstige wetgevingsvoorstellen op te nemen; verzoekt de Commissie over 

de resultaten hiervan consequent verslag uit te brengen aan het Parlement; 

11. onderstreept dat steden hebben aangetoond dat ze in staat zijn om geïntegreerde acties 

voor duurzame stedelijke ontwikkeling op doelmatige wijze te beheren en daarom een 

grotere rol moeten krijgen bij de tenuitvoerlegging van alle desbetreffende 

beleidsmaatregelen; 

12. dringt er bij de Commissie op aan een brede territoriale effectbeoordeling van de 

stedelijke dimensie van alle desbetreffende EU-beleidsonderdelen in te voeren om te 

waarborgen dat alle toekomstige wetgeving gebaseerd is op een analyse van de 

gevolgen van de tenuitvoerlegging op lokaal en regionaal niveau; dringt erop aan dat 

steden, stedenverbanden, lokale en regionale autoriteiten, het Europees Economisch en 

Sociaal Comité (EESC) en het Comité van de Regio's (CvdR) via doeltreffende 

samenwerking nauwer betrokken worden bij dit proces; 
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13. is ingenomen met de oprichting door de Commissie van het "Urban Data Platform"; 

dringt er evenwel bij Eurostat en de Commissie op aan gedetailleerdere gegevens te 

verzamelen en te bundelen, met name flowgegevens, teneinde bestaande 

beleidsmaatregelen efficiënt te kunnen aanpassen en toekomstige maatregelen gestalte 

te geven; 

14. verzoekt de lidstaten om te waarborgen dat de diversiteit van hun territoriale structuren 

volledig tot uitdrukking komt in hun voorstellen voor de benoeming van leden van het 

CvdR en om in voorkomend geval voor te stellen meer vertegenwoordigers van het 

lokale niveau te benoemen tot lid van het CvdR; 

15. benadrukt het belang van verenigingen die steden vertegenwoordigen, zoals 

EUROCITIES en de Raad van Europese gemeenten en regio's (CEMR); pleit ervoor dat 

deze in voorkomend geval nauwer en actiever betrokken worden bij de desbetreffende 

deskundigengroepen van de Commissie en de werkgroepen van de Raad; benadrukt 

daarnaast de belangrijke rol die het maatschappelijk middenveld speelt in de politiek in 

de EU en bij het uitstippelen van Europees stedelijk beleid; 

16. is ervan overtuigd dat de rol van steden bij de vormgeving van toekomstig EU-beleid 

aanzienlijk versterkt moet worden; verzoekt de EU daarom de invoering van een 

Europees stedenbeleid opnieuw te beoordelen, in het bijzonder met het oog op de lange 

termijn. 
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