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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om dagsordenen for byerne i EU og dens fremtid i samhørighedspolitikken
(2010/2158(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig afsnit XVIII,

 der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/ 2006 af 11. juli 2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden1,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 
2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling2,

 der henviser til Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for samhørighed3,

 der henviser til sin beslutning af 21. februar 2008 om opfølgning af den territoriale 
dagsorden og Leipzigchartret - mod et europæisk handlingsprogram for fysisk 
planlægning og territorial samhørighed4,

 der henviser til sin beslutning af 21. oktober 2008 om forvaltning og partnerskab på 
nationalt, regionalt og projektplan inden for regionalpolitik5,

 der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om samhørighedspolitikkens bymæssige 
dimension i den nye programmeringsperiode6,

 der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om grønbog om territorial samhørighed 
og status for debatten om den kommende reform af samhørighedspolitikken7,

 der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om samhørighedspolitikkens bidrag til 
opfyldelse af Lissabon-målsætningerne og EU 2020-målene8,

 der henviser til sin beslutning af 7. oktober 2010 om EU's samhørigheds- og 
regionalpolitik efter 20139,

 der henviser til Europa-Parlamentets ad hoc-meddelelse med titlen "opfølgning af den 

                                               
1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
2 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1-11.
3 EUT L 291 af 21.10.2006, s. 11.
4 EUT C 184 E af 6.8.2009, s.95.
5 EUT C 15 E af 21.01.2010, s.10.
6 EUT C 117 E af 6.5.2010, s.73.
7 EUT C 117 E af 6.5.2010, s.65.
8 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0191.
9 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0356.
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territoriale dagsorden og Leipzig-chartret - mod et europæisk handlingsprogram for fysisk 
planlægning og territorial samhørighed",

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 om "Europa 2020 - En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (KOM(2010)2020),

 der henviser til Kommissionens femte rapport om økonomisk, social og territorial 
samhørighed: samhørighedspolitikkens fremtid, af 9. november 2010,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2010 om "konklusionerne af 
den femte rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed: 
samhørighedspolitikkens fremtid" (KOM(2010)0642),

 der henviser til Kommissionens sammenfattende rapport af april 2010 om den 
efterfølgende evaluering af de samhørighedspolitiske programmer 2000-2006, som er 
samfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (mål 1 og 2),

 der henviser til Kommissionens rapport af juni 2010 om den efterfølgende evaluering af 
de samhørighedspolitiske programmer 2000-2006: fællesskabsinitiativet Urban,

 der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 26. maj 
2010 om "nødvendigheden af en integreret tilgang til byfornyelse"1,

 der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 9.-10. juni 2010 om "byfornyelse og dens 
betydning for fremtidens byudvikling i Europa"2,

 der henviser til EU's territoriale dagsorden - på vej mod et mere konkurrencedygtigt og 
bæredygtigt Europa med forskelligartede regioner ("den territoriale dagsorden") og 
Leipzigchartret om bæredygtige europæiske byer ("Leipzigchartret"), som begge blev 
vedtaget på det uformelle rådsmøde mellem ministrene med ansvar for fysisk planlægning 
og byudvikling i Leipzig den 24.-25. maj 2007,

 der henviser til "Toledoerklæringen", der blev vedtaget på det uformelle rådsmøde mellem 
ministrene med ansvar for byudvikling, der blev afholdt i Toledo den 22. juni 2010,

 der henviser til holdningen fra generaldirektørerne for byudvikling til Kommissionens 
meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalgs, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Konklusionerne af den 
femte rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed: samhørighedspolitikkens 
fremtid" (KOM(2010) 642/3),

 der henviser til konklusionerne fra det europæiske topmøde mellem lokale regeringer, der 
blev afholdt i Barcelona den 22.-24. februar 2010, om lokale regeringer og deres 
hovedrolle i det nye Europa",

 der henviser til borgmesteraftalen, som Kommissionen tog initiativ til og støtter,

                                               
1 EUT C 21 af 21.1.2011, s.1.
2 EUT C 267 af 1.10.2010, p.25.
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 der henviser til den uafhængige rapport udarbejdet på Kommissionens foranledning med 
titlen "En dagsorden for en reformeret europæisk samhørighedspolitik" (Fabrizio Barca-
rapporten) (2009),

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Transport- og 
Turismeudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at EU kan kendetegnes ved sin polycentriske udvikling og mangfoldighed 
af byområder og byer af forskellig størrelse, der har heterogene kompetencer og 
ressourcer; finder, at det vil være uhensigtsmæssigt og endog problematisk at vedtage en 
fælles definition af "byområder",

B. der henviser til, at EU gennem sine politikker bidrager til den bæredygtige udvikling af 
byområder, men at byområder i overensstemmelse med nærhedsprincippet henhører under 
medlemsstaternes kompetence,

C. der henviser til, at byer bidrager aktivt til udarbejdelsen af EU's politikker og spiller en 
vigtig rolle i den vellykkede gennemførelse af EU 2020-strategien; der henviser til, det vil 
bringe opfyldelsen af EU 2020-målene i fare, hvis EU's politikker, og særlig 
samhørighedspolitikken, ikke tager hensyn til den bymæssige dimension,

D. der henviser til, at mainstreaming klart har udvidet de tilgængelige midler for byer, selv 
om den integrerede indfaldsvinkel til byudvikling risikerer at gå tabt som følge af et 
styrket territorialt fokus inden for de enkelte operationelle programmer,

1. bemærker, at dagsordenen for byerne i EU på den ene side omfatter den bymæssige 
dimension af EU's politikker, navnlig samhørighedspolitikken, og på den anden side det 
mellemstatslige element af indsatsen på EU-plan for at koordinere medlemsstaternes 
bypolitikker i form af uformelle ministermøder, der koordineres af på hinanden følgende 
rådsformandskaber og aktiv medvirken fra Kommissionen; mener i denne forbindelse, at 
lokale regeringer bør informeres bedre og inddrages stærkere i det mellemstatslige 
element af aktiviteterne;

2. understreger, at der ud over det vigtige bidrag udviklingen af byområder, som sker inden 
for samhørighedspolitikken, er en række andre EU-politikker og -programmer, der har en 
stærk indvirkning på byudviklingen; understreger behovet for en bedre forståelse for den 
territoriale indvirkning af politikkerne og opfordrer til at styrke dagsordenen for byerne i 
EU's politikker; gentager i denne forbindelse sin opfordring til Kommissionen til at 
foretage en territorial konsekvensvurdering af sektorpolitikkerne og udvide de 
eksisterende konsekvensvurderingsmekanismer;

3. understreger, at det i stor udstrækning er byområder, der omsætter EU-politikker i 
gennemførelse på stedet; understreger, at byområder står for ca. 80 % af EU's BNP og 
bidrager væsentligt til den økonomiske vækst i Europa; der henviser til, at de på den 
anden side også bærer omkostningerne for den økonomiske produktivitet (byernes 
udbredelse, færdselstæthed, forurening, marginalisering osv.), hvilket bringer deres rolle 
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som "vækstmotorer" i fare; der henviser til, at det derfor er klart berettiget med en fælles 
indsats for byområder i EU;

4. henstiller, at den bymæssige dimension af samhørighedspolitikken fokuserer på et dobbelt 
mål - først og fremmest at hjælpe byområderne med at udvikle deres grundlæggende 
fysiske infrastruktur som en forudsætning for vækst med henblik på fuldt ud at udnytte 
deres potentielle bidrag til den økonomiske vækst i Europa og diversificeringen af det 
økonomiske grundlag og endvidere at hjælpe byområderne med at modernisere deres 
økonomiske, sociale og miljømæssige karakteristika gennem intelligente investeringer i 
infrastruktur og tjenesteydelser baseret på teknologiske fremskridt;

5. påpeger det store potentiale til modernisering af infrastrukturelle investeringer gennem 
intelligente teknologier, der skal håndtere vedvarende problemer gennem begrebet "mere 
intelligent byudvikling"; mener, at sådanne ikt-infrastrukturinvesteringer kan ses som en 
direkte drivkraft for økonomisk vækst og innovationsbaseret økonomisk aktivitet, som 
sammenfører de følgende elementer af offentlige og private investeringer, der kan have til 
formål at skabe ny iværksætterånd, jobs og vækst, og som dermed bør betragtes som en 
prioritet for EU;

6. opfordrer Kommissionen til at gøre det obligatorisk for medlemsstaterne at inddrage 
politiske ledere af vigtige byområder og sammenslutninger af lokale og regionale 
myndigheder formelt i alle faser af beslutningstagningen i forbindelse med 
samhørighedspolitikken (strategisk planlægning, definition af og forhandling om de 
planlagte "nationale strategiske udviklingskontrakter");

7. understreger, at byområder ikke er øer inden for deres regioner, og at deres udvikling 
derfor må knyttes tæt sammen med de omkringliggende funktionelle områder eller 
landdistrikter; mener, at styring på forskellige niveauer og partnerskabsprincippet er de 
mest effektive værktøjer til at forhindre, at udviklingspolitikkerne opsplittes på sektorer 
og fragmenteres;

8. understreger det forhold, at lokalt valgte myndigheder har direkte politisk ansvarlighed 
hvad angår strategisk beslutningstagning og investering i offentlige ressourcer; for at 
opfylde målene for samhørighedspolitikken og EU's 2020-strategi skal lokalt valgte 
organer derfor være forpligtet til at deltage i den strategiske beslutningsproces, og 
muligheden for videredelegering af ansvar i forbindelse med gennemførelsen og 
evalueringen af samhørighedspolitikken skal anvendes i udbredt grad;

9. henstiller, at en af de følgende valgmuligheder anvendes i næste programmeringsperiode i 
forbindelse med gennemførelsen af den bymæssige dimension på nationalt niveau: 
uafhængige operationelle programmer, der forvaltes af bestemte byområder, eller fælles 
operationelle programmer, der dækker en bestemt medlemsstats byområder, eller globale 
ydelser eller øremærkning af foranstaltninger og midler til byer inden for specifikke 
regionale operationelle programmer; 

10. går ind for de integrerede strategiske planlægningsprincipper, eftersom de kan hjælpe 
lokale myndigheder med at gå fra tanken om "enkelte projekter" og i retning af en mere 
strategisk tværsektoriel tankegang og dermed samtidig udnytte deres endogene 
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udviklingspotentiale; beklager den vage fælles definition, der i visse tilfælde kun 
resulterer i en formel anvendelse;

11. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en undersøgelse, der sammenligner gældende 
praksis i de enkelte medlemsstater på dette område, og som afsluttes med specifikke EU-
retningslinjer for praksis ved planlægning af integreret byplanlægning, der præciserer 
forholdet mellem disse planer og andre planlægningsdokumenter og fremmer et effektivt 
partnerskab; opfordrer Kommissionen til at gøre integreret byplanlægning juridisk 
bindende, hvis projekterne medfinansieres af EU; 

12. opfordrer Kommissionen til at skabe mere fleksible vilkår for krydsfinansiering mellem 
EFRU- og ESF-midler, så disse regler ikke udgør forhindringer for udviklingen og 
gennemførelsen af integrerede byudviklingsplaner/-strategier;

13. understreger, at de nye finansieringstekniske instrumenter, som er blevet indført under den 
aktuelle programmeringsperiode, er lovende; opfordrer Kommissionen til at evaluere 
erfaringen med disse værktøjer og tilpasse dem i givet fald for at forbedre deres 
konkurrenceevne på det finansielle marked i sammenligning med andre kommercielle 
produkter;

14. mener, at navnlig "Jessica"-initiativets fulde potentiale kan udnyttes, hvis det gennemføres 
på byplan, og bemærker derfor med forbehold, at visse medlemsstater er tilbøjelige til at 
centralisere gennemførelsen heraf; 

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
Regionsudvalget.
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BEGRUNDELSE

Betænkningens mål og indhold

Formålet med denne betænkning er en opfølgning af den tidligere betænkning 
"Samhørighedspolitikkens bymæssige dimension i den nye programmeringsperiode", 
samtidig med at den seneste udvikling af dagsordenen for byerne i Europa drøftes. Siden 2009 
er der kommet mange nye input til udviklingen af dette spørgsmål og flere ventes i de 
kommende uger. Betænkningen dækker adskillige aspekter af samhørighedspolitikkens 
bymæssige dimension, som Regionaludviklingsudvalget finder er afgørende eller indebærer 
en udfordring for den fremtidige samhørighedspolitik, der skal blive en fuldgyldig og effektiv 
politik for byerne i EU.

Spørgsmål om definition

I Europa er der omkring 5 000 byer med en befolkning mellem 5 000 og 50 000 indbyggere 
og næsten 1 000 byer med over 50 000 indbyggere. Europa er karakteriseret af territorial 
mangfoldighed og polycentrisk udvikling, det relativt tætte net af byer rummer få meget store 
byer. I Den Europæiske Union bor kun 7 % af befolkningen i byer med over 5 mio. 
indbyggere mod 25 % i De Forenede Stater1. Ifølge rapporten State of European Cities 
Report2 konstateres de største vækstrater for befolkningen i byerne i Spanien, hvor nogle 
byområder har oplevet en årlig vækst på 2 procent eller mere. Byer i Irland, Finland og 
Grækenland oplevede også nogle af de højeste vækstrater i EU. Derimod var der i mange 
byområder i Central- og Østeuropa tale om et generelt fald i befolkningstallet i samme 
periode. I næsten alle byer vokser forstæderne, og hvis de bliver mindre, da i ringere grad end 
selve bykernen.

På grund af de betragtelige nationale forskelle er der ingen internationale aftaler om en fælles 
definition af bymæssig, der kan anvendes på alle lande eller på alle lande i en region. Der er 
gjort mange forsøg på at skabe en fælles fortolkning af ordet "by/bymæssig", der er 
definitioner fra FN3, Verdensbanken4, OECD5, og fra de enkelte lande. De fleste, hvis ikke 
alle, disse definitioner er baseret på statistiske oplysninger om befolkningsmængde og -
tæthed. Idet der uden tvivl er store forskelle i den geografiske fordeling af befolkningen i de 
forskellige lande, har EU-institutionerne hidtil anvendt den metode, Eurostat6 anvender i sin 
European regional and Urban statistics Reference guide, som definerer fire geografiske 
niveauer for indsamling af data. Der er tale om den centrale bykerne, de større byområder 
("larger urban zones"/LUZ), den såkaldte "kernel" for ni hovedstæder, hvor konceptet om 
administrativ by ikke matcher sammenlignelige geografiske enheder, og bydele ("subcity 
districts"/SCD). Selv om Eurostats definition er fuldt anvendelig til statistiske formål, 

                                               
1 Kommissionen, "Grønbog om territorial samhørighed: Territorial forskelligartethed skal være en styrke", 
Bruxelles 2008. 
2 State of European Cities Report: Adding Value to the European Urban Audit, 2007 available at 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
3 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
4 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
5 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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forekommer det under hensyntagen til de eksisterende forskelle og forskellige koncepter 
meget vanskeligt at formulere en fælles, klar definition af "bymæssig" inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken, derfor bør spørgsmålet om en definition i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet overlades til medlemsstaterne. 

Historisk udvikling 

Historisk set har den bymæssige dimension været underordnet i forhold til størstedelen af 
strukturforanstaltningerne. Siden 1990 er der gennemført pilotprojekter for byerne. Siden 
1994 har der været det fælles initiativprogram Urban, som har muliggjort fremme af 
integrerede lokale udviklingsmodeller.

Mens de forskellige bymæssige initiativer i den foregående programmeringsperiode blev 
tildelt særskilte midler, er dette ikke tilfældet i perioden 2007-2013. I overensstemmelse med 
vedtagelsen af de nye forordninger om strukturfondene er udviklingspolitikken for byerne 
blevet integreret i målene samhørighed og regional konkurrencevene samt beskæftigelse, 
hvilket understreger den betydning, Unionen tillægger dette aspekt af 
samhørighedspolitikken. Ved udarbejdelsen af nationale strategiske referencerammer og 
operationelle programmer blev medlemsstaterne opfordret, men ikke forpligtet til at integrere 
bæredygtig byudvikling som en strategisk prioritering. I betragtning af byernes og 
byområdernes betydning i den europæiske økonomi vil undladelse af dette i høj grad 
modvirke medlemsstaternes muligheder for at blive en dynamisk aktør i Unionens 
bestræbelser på at opfylde sine mål. 

De nugældende ændrede forordninger gør de muligt for de administrative myndigheder at 
anvende en bred vifte af offentligt/private partnerskaber i forvaltningen af de midler, der er 
øremærket til byudvikling. Således kan strukturfondene finansiere finansielle aktiviteter som 
risikokapitalfonde, garantifonde og lånefonde. Kommissionen og EIB har udviklet tre 
finansieringsinstrumenter, nemlig Jeremie1, Jaspers2 og Jessica3. Jessica (The Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas) er af størst interesse i forbindelse med 
byudvikling. Med dette program søges det at skabe en vægtstangseffekt med de disponible 
finansielle midler. De opnåede midler skal geninvesteres i byudvikling eller betales tilbage til 
den administrative myndighed med sigte på andre byprojekter. Jessica befinder imidlertid i 
øjeblikket kun på et indledende stadium.

Baggrund for emnet

Ifølge Kommissionens statistikker4 er ca. 21,1 mia. EUR blevet øremærket til byudvikling 
mellem 2007 og 2013, hvilket udgør 6,1 % af det samlede budget for EU's 
samhørighedspolitik. Heraf er 3,4 mia. EUR afsat til sanering af industriområder og 
forurenede arealer, 9,8 mia. EUR til genopretningsprojekter for by- og landområder, 7 mia. 
EUR til renere bytransport og 917 mio. EUR til boliger. Andre investeringer i infrastruktur, 
forskning og innovation, transport, miljø, uddannelse, sundhed og kultur har også væsentlig 
betydning i byer.

                                               
1 Letter nystartede virksomheders adgang til finansiering, udvikling af mikrovirksomheder og SMV.
2 Fremmer forberedelse af større projekter.
3 Fremmer finanstekniske instrumenter på byudviklingsområdet.
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/research/index_en.htm
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Diagram: Bevillinger til byudvikling mellem 2007 og 2013

Kilde : GD REGIO SFC2007

Sammenhæng

Hovedformålet med den styrkede dagsorden for byerne bør være udvikling og kvalitativ 
ajourføring af infrastrukturen og tjenesteydelserne i de europæiske byer. De fremtidige 
foranstaltninger skal dels hænge nøje sammen med de generelle EU-prioriteter for at berettige 
bidraget fra EU-budgettet. Europa 2020-strategien vedrører dog hovedsageligt fremtidige 
tendenser. En overvindelse af de nuværende forskelle mellem de europæiske byer er lige så 
vigtig og bør afspejles i den fremtidige samhørighedspolitiks prioriteter. Hvis man holder sig 
erfaringerne i tilknytning til Lissabonstrategien for øje, må udviklingen af dagsordenen for 
byerne ikke være en envejsproces, men skal tværtimod have en detaljeret bottom-up-
dimension. Det er derfor afgørende, at byerne kommer til orde, og at der lyttes nøje til dem på 
EU-plan.

Lokale behov og/over for EU's prioriteringer

Europas byer er dets centre for økonomisk aktivitet, innovation og beskæftigelse, men de står 
stadig over for en række udfordringer. Tendensen til suburbanisering, koncentrationen af 
afsavn og arbejdsløshed i visse dele af byerne og stigende færdselstæthed – komplekse 
problemer som disse kræver integrerede løsninger inden for transport, bolig og uddannelses-
og beskæftigelsesordninger, der må skræddersyes til lokale behov. EU's regionale politikker 
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og samhørighedspolitikker tager disse udfordringer op.

På den ene side er der en klar forståelse for, at EU's medfinansiering skal gå hånd i hånd med 
de generelle EU-prioriteringer, der indgår i Europa 2020-strategien. Dens indhold fokuserer 
på at håndtere nye udfordringer og midlertidige virkninger af den økonomiske nedgang. På 
den anden side mener ordføreren, at samhørighedspolitikken (herunder dagsordenen for 
byerne) ikke bør opgive sit oprindelige formål, som er at overvinde de aktuelle forskelle.

Når de lokale myndigheder anmodes om at prioritere, foretrækker de rent faktisk ofte 
investeringer i forskelle og handicap og dernæst i håndtering af globale tendenser. Det er 
afgørende, at der findes den rette balance mellem disse to retninger. Ordføreren mener, at EU-
finansieringen ikke udelukkende bør erstatte tidligere underinvesteringer. På den anden side 
bør EU-planet heller ikke være alt for præskriptivt, for så vil EU-tilbuddet ikke imødekomme 
det lokale behov. Begrundelsen kan være investering i intelligent byudvikling med sigte på at 
løfte byernes infrastruktur og tjenesteydelser til et højere kvalitetsniveau.

Videredelegering af ansvar (beslutningstagning, projektudvælgelse og finansiering)

Subsidiaritetsprincippet er et nøgleelement, når det gælder europæisk indgriben i regional- og 
byudviklingen. Ordføreren mener, at de fælles prioriteter og foranstaltninger skal underbygge 
initiativer på lokalt plan og ikke træde i stedet for dem. Spørgsmålet om "hvilke 
foranstaltninger på hvilket niveau" er centralt i denne henseende. Han mener, at de enkelte 
niveauer skal udnytte deres styrker:

 EU-plan - stille finansielle ressourcer til rådighed, data (benchmarking og globale 
tendenser), metode baseret på delt bedste praksis, vejledning i styring på forskellige 
niveauer og fastsættelse af minimumsstandarder for programmer, så de er i 
overensstemmelse med EU-prioriteringerne

 Nationalt plan - formelt medansvar for byer med hensyn til udformning, forhandling 
og gennemførelse af programmer samt udarbejdelse af værktøjer og ressourcer til 
specifikke nationale prioriteter for byudvikling, der supplerer EU's prioriteter

 Regionalt plan - gøre byerne medansvarlige for de regionale operationelle 
programmer (se ovenfor), koordinering af de regionale og lokale strategiske 
udviklingsplaner, etablering af strukturer for en sådan koordinering samt udvikling af 
værktøjer og ressourcer til specifikke regionale prioriteter for byudvikling, der 
supplerer EU's prioriteter og de nationale prioriteter

 Lokalt plan - analyse, strategisk planlægning og beslutningstagning, 
projektudvælgelse (ikke nødvendigvis "administrering" af midlerne) og integreret 
finansiel planlægning (EU, nationale, regionale, lokale og private ressourcer).

Styring og partnerskab på forskellige niveauer 

Med henblik på den fremtidige udvikling af dagsordenen for byerne er det meget vigtigt at 
medtage erfaringerne med den seneste "mainstreaming af byer". En egentlig evaluering af 
mainstreamingprocessen, herunder listen over styrker og svagheder, skal gennemføres, inden 
der tages yderligere skridt. Dette skulle føre til en liste af henstillinger eller standarder for et 
mere formaliseret lokalt engagement i den fremtidige udformning og gennemførelse af 
politikken.
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Integreret strategisk planlægning

Integreret strategisk planlægning er almindeligt accepteret som et vigtigt redskab, der sikrer 
effektivitet og en holistisk tilgang til lokal udvikling. På den anden side varierer definitionen 
og forståelsen fra medlemsstat til medlemsstat. Udvikling af en fælles vejledning kan være en 
hjælp. Derfor foreslår ordføreren, at Europa-Parlamentet opfordrer Kommissionen til at 
udarbejde en sådan vejledning og til at intensivere den tekniske bistand. Samtidig vil 
medlemsstaterne også blive tilskyndet til at gøre brug af den hjælp, der findes, i forbindelse 
med byplanlægning.

Detaljeret finansiel planlægning, herunder den fremtidige finansieringsteknik

Erfaringen viser, at idéer til projekter i mange tilfælde udvikles på grundlag af 
tilgængeligheden af midler i stedet for at være baseret på reelle behov og strategiske 
prioriteter. Det er en af de vigtigste udfordringer i forbindelse med udviklingspolitikkerne og 
også i forbindelse med samhørighedspolitikken. Denne "projekter for penge"-strategi bør 
erstattes af en "penge til projekter"-strategi. Projekter bør ikke udarbejdes for at trække på 
tilgængelige midler, men for at opfylde strategiske mål.

Ordføreren mener, at byerne skal tilbydes tilstrækkelig fleksibilitet til at anvende midlerne til 
deres egne prioriteter. Udviklingsprojekterne skal ikke udarbejdes for at trække på 
tilgængelige midler, men for at opfylde strategiske mål. Finansieringsmulighederne på 
regionalt og nationalt plan og på EU-plan bør koordineres, så de dækker en lang række 
specifikke behov.


