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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής
(2010/2158(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα τον 
τίτλο XVIII,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 
2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης2

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, για 
τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη συνέχεια της 
Εδαφικής Ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας: Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης 
για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη διακυβέρνηση 
και την εταιρική σχέση στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μια βάση για τα σχέδια 
στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την αστική διάσταση 
της πολιτικής συνοχής στη νέα προγραμματική περίοδο6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο 
για την Εδαφική Συνοχή και το στάδιο της συζήτησης σχετικά με την μελλοντική 
μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τη συμβολή της 
πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ 20208,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πολιτική 

                                               
1 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.
2 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 1-11.
3 ΕΕ L 291 21.10.2006, σ .11.
4 ΕΕ C 184 E, 6.08.2009, σ.95.
5 ΕΕ C 15 E, 21.01.2010, σ.10.
6 ΕΕ C 117 E, 06.05.2010, σ.73.
7 ΕΕ C 117 E, 06.05.2010, σ.65.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0191.
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συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 20131,

– έχοντας υπόψη το ειδικό υπόμνημα που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο 
"Συνέχεια της περιφερειακής ατζέντας και του Χάρτη του Leipzig: Προς ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα δράσης για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή",

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο "Ευρώπη 
2020 - στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη" 
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή: το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή, της 9ης Νοεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο 
"Συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: 
το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή" (COM(2010)0642),

– έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής του Απριλίου 2010 για την 
"εκ των υστέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή 2000-2006 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Στόχοι 
1 και 2)",

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του Ιουνίου 2010 για την "εκ των υστέρων 
αξιολόγηση των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή 2000-2006: η κοινοτική 
πρωτοβουλία URBAN",

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
με θέμα "Αναγκαιότητα εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην αστική 
ανάπλαση" της 26ης Μαΐου 20102,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα "Ο ρόλος της 
αστικής αναγέννησης στο μέλλον της αστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη" της 9-10 Ιουνίου 
20103,

– έχοντας υπόψη την Εδαφική Ατζέντα της ΕΕ - Προς μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη 
Ευρώπη διαφορετικών περιφερειών ("Εδαφικός Χάρτης") και τον Χάρτη της Λειψίας για 
την αειφόρο ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων ("Χάρτης της Λειψίας"), τα οποία 
εγκρίθηκαν από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών χωροταξίας και αστικής ανάπτυξης στη 
Λειψία στις 24-25 Μαΐου 2007,

– έχοντας υπόψη τη "δήλωση του Τολέδο" που εγκρίθηκε από το άτυπο Συμβούλιο 
Υπουργών αστικής ανάπτυξης στο Τολέδο στις 22 Ιουνίου 2010,

– έχοντας υπόψη τη θέση των γενικών διευθυντών αρμόδιων για την αστική ανάπτυξη όσον 
αφορά την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με θέμα: Συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης για 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2010)0356.
2 ΕΕ C 21, 21.1.2011, σ.1.
3 ΕΕ C 267, 1.10.2010, σ.25.
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την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: το μέλλον της πολιτικής συνοχής" 
(COM(2010)0642/3),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής των τοπικών 
κυβερνήσεων που διεξήχθη στην Βαρκελώνη στις 22-24 Φεβρουαρίου 2010, με τίτλο 
"Τοπικές κυβερνήσεις, ο πρωταγωνιστής στη νέα Ευρώπη",

– έχοντας υπόψη το "Σύμφωνο των Δημάρχων", όπως ξεκίνησε και υποστηρίχθηκε από την 
Επιτροπή,

– έχοντας υπόψη την ανεξάρτητη έκθεση που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής με τίτλο "Ατζέντα για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής" (έκθεση 
Fabrizio Barca) (2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ μπορεί να χαρακτηρίζεται από πολυκεντρική ανάπτυξη και 
από ποικιλία αστικών περιοχών και πόλεων διαφορετικού μεγέθους οι οποίες έχουν 
ετερογενείς αρμοδιότητες και πόρους· εκφράζει την άποψη ότι δεν θα άρμοζε αλλά, 
απεναντίας, θα προβλημάτιζε περισσότερο να εγκριθεί κοινός ορισμός για τις "αστικές 
περιοχές",

B. εκτιμώντας ότι η ΕΕ συμβάλλει μέσω των πολιτικών της στην αειφόρο ανάπτυξη των 
αστικών περιοχών αλλά, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η πολιτική των 
αστικών περιοχών εναπόκειται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών,

Γ. θεωρώντας ότι οι πόλεις συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ και 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή εκτέλεση της στρατηγικής ΕΕ 2020· 
εκτιμώντας επίσης ότι αν δεν ληφθεί υπόψη η αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ, 
και ιδίως της πολιτικής συνοχής, θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο οι στόχοι της 
στρατηγικής ΕΕ 2020,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη στον κύριο κορμό των δραστηριοτήτων της ΕΕ έχει 
σαφώς αυξήσει τη χρηματοδότηση που διατίθεται για τις πόλεις, μολονότι η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αστική ανάπτυξη κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας μίας 
ενισχυμένης τομεακής εστίασης στα επί μέρους επιχειρησιακά προγράμματα,

1. σημειώνει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον περιλαμβάνει, αφενός, 
την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως δε της πολιτικής συνοχής και, 
αφετέρου, τη διακυβερνητική πτυχή των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον 
συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών για τα αστικά κέντρα, μία πτυχή που 
εφαρμόζεται μέσω άτυπων υπουργικών συνεδριάσεων με τον συντονισμό των διαδοχικών 
προεδριών του Συμβουλίου και την ενεργό συμμετοχή της Επιτροπής· θεωρεί, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα και να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στις δραστηριότητες της διακυβερνητικής πτυχής·
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2. σημειώνει ότι, πέρα από τη σημαντική συμβολή των παρεμβάσεων της πολιτικής συνοχής 
στην ανάπτυξη των αστικών περιοχών, σημαντική επίπτωση στην αστική ανάπτυξη έχει 
επίσης και μία ολόκληρη δέσμη άλλων πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη για καλύτερη κατανόηση του εδαφικού αντίκτυπου των πολιτικών και ζητεί να 
ενισχυθεί το πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ· 
επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την προτροπή του να πραγματοποιήσει η Επιτροπή 
εκτίμηση του εδαφικού αντίκτυπου των εν λόγω πολιτικών και να διευρύνει τους 
υπάρχοντες μηχανισμούς για την αξιολόγηση του αντικτύπου·

3. τονίζει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό οι αστικές περιοχές που μετατρέπουν σε πράξη τις 
πολιτικές της ΕΕ με επιτόπια εκτέλεση· επισημαίνει ότι οι αστικές περιοχές συμβάλλουν 
στη δημιουργία του 80% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και συνεισφέρουν σημαντικά στην
οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης· από την άλλη πλευρά, οι αστικές περιοχές 
επωμίζονται και το κόστος της οικονομικής παραγωγικότητας (άναρχη αστική επέκταση, 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση, κοινωνικός 
αποκλεισμός, κλπ.), ένα κόστος το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον ρόλο τους ως 'κινητηρίων 
δυνάμεων της ανάπτυξης'· θεωρεί ως εκ τούτου ότι υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν 
σαφώς την κοινή ανάληψη υποχρεώσεων για τις αστικές περιοχές της ΕΕ·

4. συνιστά να επικεντρωθεί η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής σε ένα διττό στόχο –
πρώτα για την παροχή βοήθειας στις αστικές περιοχές ώστε να αναπτύξουν τις βασικές 
τους υλικές υποδομές ως προϋπόθεση ανάπτυξης για την πλήρη εκμετάλλευση της 
δυνητικής συμβολής τους στην οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη και διαφοροποίηση 
από την οικονομική βάση και, δεύτερον, για την παροχή βοήθειας στις αστικές περιοχές 
ώστε να εκσυγχρονίσουν τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
μέσω ευφυών επενδύσεων σε υποδομές και υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνολογική 
εξέλιξη·

5. επισημαίνει το μεγάλο δυναμικό του εκσυγχρονισμού των επενδύσεων στις υποδομές 
μέσω ευφυών τεχνολογιών που μπορούν να αντιμετωπίσουν χρονίζοντα προβλήματα 
μέσω της έννοιας της “ευφυέστερης αστικής ανάπτυξης”· πιστεύει ότι τέτοιες επενδύσεις 
σε υποδομές στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
μπορούν να αποτελέσουν σαφή κινητήρια δύναμη της οικονομικής μεγέθυνσης και των 
βασιζομένων στην καινοτομία οικονομικών δραστηριοτήτων, παράγων που συνδυάζει τα 
ακόλουθα στοιχεία δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων τα οποία είναι σε θέση να 
στοχεύουν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, απασχολήσεων και ανάπτυξης και πρέπει 
συνεπώς να θεωρούνται ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα·

6. ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη να επιδιώκουν την 
επίσημη συμμετοχή των πολιτικών ηγετών κομβικών αστικών περιοχών και ενώσεων 
τοπικών και περιφερειακών αρχών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων 
στην πολιτική συνοχής (στρατηγικός σχεδιασμός, καθορισμός των προβλεπόμενων 
'εθνικών συμβάσεων στρατηγικής ανάπτυξης' και σχετικές με αυτές διαπραγματεύσεις)·

7. τονίζει ότι οι αστικές περιοχές δεν αποτελούν νησίδες μέσα στις περιφέρειές τους και, 
συνεπώς, η ανάπτυξή τους πρέπει να συνδέεται στενά με τις γύρω λειτουργικές ή 
αγροτικές περιοχές· θεωρεί ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η αρχή της εταιρικής 
σχέσης συνιστούν τα αποτελεσματικότερα εργαλεία για την πρόληψη αφενός του 
διαχωρισμού σε τομείς και αφετέρου της κατάτμησης των αναπτυξιακών πολιτικών·
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8. επισημαίνει το γεγονός ότι οι αιρετές τοπικές κυβερνήσεις υπόκεινται σε άμεση πολιτική 
λογοδοσία όσον αφορά τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και τις επενδύσεις με κονδύλια 
του δημοσίου· ως εκ τούτου, για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής και της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτική συμμετοχή των αιρετών 
τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψεως στρατηγικών αποφάσεων και στην ευρύτερη 
χρήση της επιλογής εκχώρησης αρμοδιοτήτων κατά την εφαρμογή και αξιολόγηση της 
πολιτικής συνοχής·

9. συνιστά, για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, την χρήση μίας από τις ακόλουθες 
επιλογές για την εφαρμογή της αστικής διάστασης σε επίπεδο κράτους μέλους: 
ανεξάρτητα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται συγκεκριμένες αστικές 
περιοχές ή κοινά επιχειρησιακά προγράμματα που καλύπτουν τις αστικές περιοχές 
συγκεκριμένου κράτους μέλους ή συνολικές επιδοτήσεις ή διαχωρισμός αστικών μέτρων 
και πόρων στο πλαίσιο ειδικών περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων·

10. συνηγορεί υπέρ των αρχών του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού διότι μπορούν 
να βοηθήσουν τους τοπικούς φορείς να μεταπηδήσουν από τη θεώρηση των 
‘μεμονωμένων σχεδίων’ σε μία περισσότερο στρατηγική διατομεακή θεώρηση για να 
χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το ενδογενές αναπτυξιακό δυναμικό τους· εκφράζει τη λύπη 
του για τον ασαφή κοινό ορισμό που έχει ως αποτέλεσμα μόνο επίσημη εφαρμογή σε 
ορισμένες περιπτώσεις·

11. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη η οποία θα συγκρίνει τη σημερινή πρακτική των 
επιμέρους κρατών μελών στον ως άνω τομέα και θα καταλήγει σε ειδικές κατευθυντήριες
γραμμές της ΕΕ για μία πρακτική ολοκληρωμένου σχεδιασμού της αστικής ανάπτυξης 
που θα διευκρινίζουν τις σχέσεις μεταξύ αυτών των σχεδίων και άλλων εγγράφων 
προγραμματισμού και θα προάγουν αποτελεσματική εταιρική σχέση· ζητεί από την 
Επιτροπή να καταστήσει νομικά δεσμευτικό τον ολοκληρωμένο αστικό σχεδιασμό όταν 
χρησιμοποιούνται κονδύλια της ΕΕ για τη συγχρηματοδότηση έργων·

12. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει πιο ευέλικτους όρους για διασταυρούμενες 
χρηματοδοτήσεις μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΚΤ έτσι ώστε οι διευθετήσεις αυτές να μην 
δημιουργούν εμπόδια κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων 
και ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης·

13. τονίζει τον πολλά υποσχόμενο ρόλο των νέων οργάνων χρηματοοικονομικής τεχνικής που 
τέθηκαν σε λειτουργία στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· καλεί 
την Επιτροπή να αποτιμήσει την εμπειρία από την χρήση αυτών των εργαλείων και, όπου 
απαιτείται, να τα προσαρμόσει καταλλήλως για να βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση τους 
στη χρηματοπιστωτική αγορά σε σύγκριση με τα κοινά εμπορικά προϊόντα·

14. πιστεύει ότι ειδικότερα η πρωτοβουλία 'Jessica' μπορεί να φτάσει στο απόγειό της όταν 
εφαρμόζεται σε επίπεδο πόλεων και επομένως παρατηρεί, διατηρώντας ορισμένες 
επιφυλάξεις, ότι ορισμένα κράτη μέλη τείνουν να την εφαρμόζουν κατά τρόπο 
συγκεντρωτικό·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχοι και ουσία της εκθέσεως

Ο σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να δώσει συνέχεια στην προηγούμενη έκθεση με τίτλο 
“Η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού”, 
αντικατοπτρίζοντας παράλληλα τις τελευταίες εξελίξεις του ευρωπαϊκού προγράμματος για 
το αστικό περιβάλλον. Από το 2009 έχουν υπάρξει αρκετές νέες συνεισφορές στην εξέλιξη 
αυτού του ζητήματος και αναμένονται και άλλες τις προσεχείς εβδομάδες. Η έκθεση καλύπτει 
διάφορες πτυχές της αστικής διάστασης της πολιτικής συνοχής οι οποίες είναι, κατά την 
άποψη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, άκρως σημαντικές ή θέτουν προκλήσεις για 
το μέλλον της πολιτικής συνοχής η οποία πρόκειται να αποτιμηθεί πλήρως και να καταστεί 
αποτελεσματική πολιτική για τις πόλεις της ΕΕ.

Ζητήματα ορισμού

Στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 5.000 πόλεις με πληθυσμό που κυμαίνεται από 5.000 έως 
50.000 κατοίκους και σχεδόν 1.000 πόλεις που απαριθμούν πληθυσμό άνω των 50.000. Η 
Ευρώπη παρουσιάζει εδαφική ποικιλομορφία και πολυκεντρική ανάπτυξη, όπου το σχετικά 
πυκνό αστικό δίκτυο περιέχει λίγες πολύ μεγάλες πόλεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 
7% του πληθυσμού ζει σε πόλεις άνω των 5 εκατομμυρίων ατόμων έναντι του 25% στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.1

Σύμφωνα με την έκθεση για την κατάσταση των ευρωπαϊκών πόλεων2 το μεγαλύτερο 
ποσοστό αύξησης του αστικού πληθυσμού καταγράφηκε στην Ισπανία, όπου σε μερικές 
αστικές περιοχές σημειώθηκε μέση ετήσια αύξηση 2% ή περισσότερο. Μερικά από τα 
υψηλότερα ποσοστά αύξησης πληθυσμού στην ΕΕ παρατηρήθηκαν και σε πόλεις της 
Ιρλανδίας, Φινλανδίας και Ελλάδας. Αντιθέτως, σε πολλές αστικές περιοχές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης ελαττώθηκε γενικά ο πληθυσμός κατά την ίδια χρονική περίοδο. 
Γενικά, σε όλες τις πόλεις αναπτύσσονται τα προάστια και σε περίπτωση που ο πληθυσμός 
τους παρουσιάσει μείωση αυτή εξακολουθεί να είναι μικρότερη απ' ό,τι στο κέντρο της 
πόλης.

Λόγω σημαντικών εθνικών διαφορών, δεν υπάρχει διεθνής συμφωνία για ένα κοινό ορισμό 
των αστικών κέντρων ο οποίος να μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλες τις πόλεις ή ακόμα σε 
όλες τις πόλεις εντός μιας περιφέρειας. Πολλές απόπειρες έχουν γίνει για να οριστεί από 
κοινού του τι σημαίνει "αστικός", υπάρχουν ορισμοί του ΟΗΕ3, της Παγκόσμιας Τράπεζας4, 
του ΟΟΣΑ5 και, επίσης, μεμονωμένων χωρών. Οι περισσότεροι αν όχι όλοι οι ορισμοί αυτοί 
βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία σχετικά με το μέγεθος και την πυκνότητα του πληθυσμού. 
Μολονότι αναμφίβολα υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς τη γεωγραφική κατανομή του 
πληθυσμού της εκάστοτε χώρας, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μέχρι τούδε βασίζονταν στην 

                                               
1 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή: Μετατροπή της εδαφικής 
ποικιλομορφίας σε προτέρημα, Βρυξέλλες, 2008. 
2 Έκθεση για την κατάσταση των ευρωπαϊκών πόλεων: Προστιθέμενη αξία στο ευρωπαϊκό αστικό έλεγχο, 2007 
διατίθεται στο 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
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προσέγγιση που ακολουθεί η Eurostat1 στον οδηγό αναφοράς για τα στατιστικά στοιχεία στις 
περιφέρειες και τις αστικές περιοχές της Ευρώπης, οδηγός που εντοπίζει τέσσερα επίπεδα 
χωροταξικών μονάδων για τις οποίες συγκεντρώνονται παρατηρήσεις. Αυτά κυμαίνονται από 
το κέντρο της πόλης, περνούν από τις ευρύτερες αστικές ζώνες (LUZ), τον "πυρήνα" για 
εννέα πρωτεύουσες όπου η έννοια του διοικητικού κέντρου δεν επέφερε συγκριτικές 
χωροταξικές μονάδες, και τέλος φθάνουν στις υποαστικές περιοχές (SCD). Μολονότι ο 
ορισμός της Eurostat εφαρμόζεται πλήρως για στατιστικούς σκοπούς, αν ληφθούν υπόψη οι 
υφιστάμενες διαφορές και οι ποικίλες προσεγγίσεις φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο να 
καθιερωθεί ένας κοινός, σαφής ορισμός του "αστικού" στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και 
ως εκ τούτου το θέμα του ορισμού πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας.

Ιστορική εξέλιξη

Ιστορικά η αστική διάσταση συνόδευε ανέκαθεν τον κύριο όγκο των διαρθρωτικών δράσεων. 
Από το 1990 και εξής έχουν υπάρξει διάφορα πρότυπα αστικά πιλοτικά προγράμματα. Από 
το 1994, υπήρχε το κοινοτικό πρόγραμμα πρωτοβουλίας URBAN που επέτρεπε την 
προαγωγή ολοκληρωμένων τοπικών μοντέλων ανάπτυξης.

Ενώ κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού οι διάφορες πρωτοβουλίες του Urban 
έλαβαν ειδική χρηματοδότηση, δεν ισχύει το ίδιο και για την περίοδο 2007-2013. Μετά την 
έγκριση των νέων κανονισμών που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία, η πολιτική για την αστική 
ανάπτυξη εντάχθηκε (ενσωματώθηκε) στους στόχους για συνοχή και περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, τονίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη σημασία που 
αποδίδει η Ένωση σε αυτή την πτυχή της πολιτικής για τη συνοχή. Κατά την κατάρτιση των 
ΕΣΠΑ και ΕΠ, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονταν αλλά δεν υποχρεώνονταν να ενσωματώσουν τη 
βιώσιμη αστική ανάπτυξη ως στρατηγική προτεραιότητα. Ωστόσο, δεδομένης της σημασίας 
των πόλεων και των αστικών περιοχών στον οικονομικό ιστό της Ευρώπης, το αντίθετο θα 
σήμαινε σε μεγάλο βαθμό κατάργηση των ενδεχόμενων σχεδίων των πόλεων να 
διαδραματίσουν δυναμικό ρόλο στις προσπάθειες της Ένωσης να επιτύχει τους στόχους της.

Οι υφιστάμενοι αναθεωρημένοι κανονισμοί επιτρέπουν στις αρχές να έχουν πρόσβαση σε 
ευρύ φάσμα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά τη διαχείριση των πόρων που 
προορίζονται για την αστική ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο, τα διαρθρωτικά ταμεία 
μπορούν να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία 
επιχειρηματικών κεφαλαίων, κεφάλαια εγγυήσεων και δανειοδοτήσεων. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουν αναπτύξει τρία χρηματοδοτικά μέσα, 
συγκεκριμένα το JEREMIE2, το JASPERS3 και το JESSICA4. Το JESSICA (η Κοινή 
ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την αστική ανάπτυξη. Στόχος του είναι η επίτευξη 
αποτελέσματος μόχλευσης με τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους. Οι πόροι που 
ανακτώνται πρέπει να επανεπενδύονται στην αστική ανάπτυξη ή να ανακατανέμονται στη 
διαχειριστική αρχή για άλλα έργα σε αστικές περιοχές. Στην πράξη, το JESSICA βρίσκεται 
                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
2 Διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την έναρξη νέων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη των 
μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ.
3 Υποστηρίζει την προετοιμασία μεγάλων έργων.
4 Υποστηρίζει τη χρηματοοικονομική τεχνική στο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης.
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ακόμη στα πρώιμα στάδιά του.

Ιστορικό του θέματος

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής1 περίπου 21,1 δισεκατομμύρια ευρώ 
έχουν προορισθεί για την αστική ανάπτυξη κατά την περίοδο από το 2007 έως το 2013, ποσό 
που αντιπροσωπεύει το 6,1% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την πολιτική 
συνοχής. Εξ αυτών, τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την αποκατάσταση των 
βιομηχανικών ζωνών και των περιοχών που έχουν μολυνθεί, τα 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ για 
έργα αστικής ανάπλασης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου, τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες και τα 917 εκατομμύρια ευρώ για τον τομέα της στέγασης. 
Άλλες επενδύσεις στις υποδομές έρευνας και καινοτομίας, στις μεταφορές, στο περιβάλλον, 
στην εκπαίδευση, στον τομέα της υγείας και στον πολιτισμικό τομέα έχουν επίσης σημαντικό 
αντίκτυπο στις πόλεις.

Διάγραμμα: Χορήγηση πόρων για την αστική ανάπτυξη κατά την περίοδο από το 2007 έως το 
2013

Πηγή: DG REGIO SFC2007

Περιεχόμενο του θέματος

Το βελτιωμένο πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον θα πρέπει κατά κύριο λόγο να 
                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf
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χρησιμεύει στην ανάπτυξη και την ποιοτική ενημέρωση των υποδομών και υπηρεσιών στις 
ευρωπαϊκές πόλεις. Από την άλλη πλευρά, τα μελλοντικά μέτρα πρέπει να συνδέονται στενά 
με τις γενικές προτεραιότητες της ΕΕ για να δικαιολογείται η συνεισφορά του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Όμως, η στρατηγική ΕΕ 2020 αφορά κυρίως τάσεις για το μέλλον. 
Η αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων είναι εξίσου 
σημαντική και θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις προτεραιότητες της μελλοντικής 
πολιτικής συνοχής. Έχοντας υπόψη την εμπειρία της στρατηγικής της Λισαβόνας, η εξέλιξη 
του προγράμματος για το αστικό περιβάλλον δεν πρέπει να αποτελέσει διαδικασία μονής 
κατεύθυνσης· πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη διάσταση από τη βάση προς τα πάνω. 
Συνεπώς, είναι άκρως σημαντικό οι πόλεις να εκφράζουν τις απόψεις τους οι οποίες πρέπει να 
εισακούονται σε επίπεδο ΕΕ.

Τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες της ΕΕ – τοπικές ανάγκες έναντι προτεραιοτήτων 
της ΕΕ

Οι πόλεις της Ευρώπης αποτελούν κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, καινοτομίας και 
απασχόλησης της ηπείρου, αντιμετωπίζουν όμως πολλές προκλήσεις. Η τάση μετακίνησης 
του πληθυσμού προς τα προάστια, η συγκέντρωση στερήσεων και ανεργίας σε αστικές 
γειτονιές, η αυξανόμενη συμφόρηση – είναι όλα αυτά πολυσύνθετα προβλήματα που 
απαιτούν την παροχή ολοκληρωμένων απαντήσεων στους τομείς των μεταφορών, της 
στέγασης και των συστημάτων επιμόρφωσης και απασχόλησης, οι οποίες πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες. Η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ επιλαμβάνονται αυτών των προκλήσεων.

Από τη μία πλευρά, είναι σαφώς κατανοητό ότι η συγχρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει να 
συμβαδίζει με τις γενικές προτεραιότητες της ΕΕ που έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική 
ΕΕ 2020. Το περιεχόμενό της εστιάζεται στην αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και στις 
προσωρινές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης. Από την άλλη πλευρά, ο εισηγητής είναι της 
άποψης ότι η πολιτική συνοχής (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματός της για το αστικό 
περιβάλλον) δεν πρέπει να εγκαταλείψει τον αρχικό σκοπό της, δηλαδή την αντιμετώπιση 
των υφιστάμενων ανισοτήτων.

Ουσιαστικά, όταν οι τοπικές αρχές καλούνται να θέσουν προτεραιότητες, τείνουν να 
προτιμούν επενδύσεις για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των μειονεκτημάτων, και 
κατόπιν για την αντιμετώπιση των γενικών τάσεων. Η εξεύρεση ενός τρόπου για την επίτευξη 
ισορροπίας μεταξύ των δύο αυτών κατευθύνσεων είναι άκρως σημαντική. Ο εισηγητής είναι 
της άποψης ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ δεν θα πρέπει απλώς να αναπληρώνει τις
υποεπενδύσεις του παρελθόντος. Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να υπάρχουν 
υπερβολικές ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ, διαφορετικά η προσφορά της ΕΕ δεν θα 
ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες. Αυτό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ως επένδυση στην 
ευφυή αστική ανάπτυξη που αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των υποδομών 
και υπηρεσιών στις πόλεις.

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων (λήψη αποφάσεων, επιλογή σχεδίων, χρηματοδότηση)

Η αρχή της επικουρικότητας αποτελεί βασικό στοιχείο όσον αφορά τις ευρωπαϊκές 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης. Ο εισηγητής είναι της 
άποψης ότι οι κοινές προτεραιότητες και τα κοινά μέτρα θα πρέπει να στηρίζουν τις 
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πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο και δεν θα πρέπει να τις υποκαθιστούν. Το ερώτημα “Ποια 
μέτρα σε ποιο επίπεδο;” είναι βασικό εν προκειμένω. Υποστηρίζει ότι κάθε επίπεδο θα πρέπει 
να αξιοποιεί τα δυνατά του σημεία:

 Επίπεδο ΕΕ – παροχή χρηματοδοτικών πόρων, δεδομένων (συγκριτική αξιολόγηση, 
γενικές τάσεις), μεθοδολογίας με βάση τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και 
καθοδήγησης για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, καθορισμός ελάχιστων προτύπων 
για προγράμματα προς συμμόρφωση με τις προτεραιότητες της ΕΕ·

 Εθνικό επίπεδο – επίσημη συναρμοδιότητα για τις πόλεις όσον αφορά τον 
σχεδιασμό, τις διαπραγματεύσεις και την υλοποίηση των προγραμμάτων, τη 
δημιουργία εργαλείων και πόρων για ειδικές εθνικές προτεραιότητες αστικής 
ανάπτυξης που θα συμπληρώνουν τις προτεραιότητες της ΕΕ·

 Περιφερειακό επίπεδο - ανάθεση συναρμοδιότητας στις πόλεις για περιφερειακά 
επιχειρησιακά προγράμματα (βλ. ανωτέρω), συντονισμός των περιφερειακών και 
τοπικών σχεδίων στρατηγικής ανάπτυξης, δημιουργία δομών για τον εν λόγω 
συντονισμό, δημιουργία εργαλείων και πόρων για ειδικές περιφερειακές 
προτεραιότητες αστικής ανάπτυξης που θα συμπληρώνουν τις εθνικές προτεραιότητες 
και τις προτεραιότητες της ΕΕ·

 Τοπικό επίπεδο - ανάλυση, στρατηγικός σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων, επιλογή 
σχεδίων (όχι απαραίτητα “χορήγηση” των πόρων), ολοκληρωμένος χρηματοδοτικός 
σχεδιασμός (πόροι της ΕΕ, εθνικοί, περιφερειακοί, τοπικοί και ιδιωτικοί πόροι).

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η αρχή της εταιρικής σχέσης 

Για τη μελλοντική εξέλιξη του προγράμματος για την αστική ανάπτυξη είναι πολύ σημαντικό 
να προβληματιστούμε με βάση την εμπειρία της πρόσφατης “ενσωμάτωσης της αστικής 
διάστασης”. Προτού προχωρήσουμε περαιτέρω πρέπει να πραγματοποιηθεί ορθή αξιολόγηση 
της διαδικασίας ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου που θα περιλαμβάνει 
τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε έναν κατάλογο 
συστάσεων ή προτύπων για περισσότερο τυποποιημένη τοπική συμμετοχή στον μελλοντικό 
σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής.

Ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός

Ο ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός είναι κοινά αποδεκτός ως σημαντικό εργαλείο 
που διασφαλίζει την αποδοτικότητα και την ολιστική προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη. 
Ωστόσο, ο ορισμός και η ερμηνεία διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Η θέσπιση 
κοινών κατευθυντήριων γραμμών μπορεί να βοηθήσει. Συνεπώς, ο εισηγητής προτείνει το ΕΚ 
να ζητήσει από την Επιτροπή να αναπτύξει τέτοιου είδους κατευθυντήριες γραμμές και να 
εντείνει τις προσπάθειες για την παροχή τεχνικής βοήθειας. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα 
ενθαρρυνθούν επίσης να αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη βοήθεια στον τομέα του αστικού 
σχεδιασμού.

Λεπτομερής χρηματοδοτικός σχεδιασμός συμπεριλαμβανομένου του μέλλοντος της 
χρηματοοικονομικής τεχνικής

Η εμπειρία δείχνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι ιδέες για σχέδια εξαρτώνται από τη 
διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης αντί να βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες και τις 
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στρατηγικές προτεραιότητες. Πρόκειται για μία από τις κύριες προκλήσεις των αναπτυξιακών 
πολιτικών, καθώς και της πολιτικής συνοχής. Αυτή η προσέγγιση “σχέδια για τα χρήματα” θα 
πρέπει να αντικατασταθεί από την προσέγγιση “χρήματα για τα σχέδια”: τα σχέδια δεν θα 
πρέπει να καταρτίζονται για να αντλούνται τα διαθέσιμα κονδύλια, αλλά για να 
εκπληρώνονται οι στρατηγικοί στόχοι.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι θα πρέπει να παρέχεται στις πόλεις αρκετή ευελιξία ώστε 
να χρησιμοποιούν τα κονδύλια για τις δικές τους προτεραιότητες. Τα αναπτυξιακά σχέδια δεν 
θα πρέπει να καταρτίζονται για να αντλούνται τα διαθέσιμα κονδύλια, αλλά για να 
εκπληρώνονται οι στρατηγικοί στόχοι. Οι περιφερειακές, οι εθνικές και οι ευρωενωσιακές 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες θα πρέπει να συντονίζονται κατά τρόπο που να καλύπτουν 
ολόκληρο το φάσμα των συγκεκριμένων αναγκών.


