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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Over een Europese stedelijke agenda en de toekomst van deze agenda in het 
cohesiebeleid
(2010/2158(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid titel 
XVIII,

– gezien Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds en het Cohesiefonds1,

– gezien Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling2,

– gezien Beschikking 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende 
communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie3,

– gezien zijn resolutie van 21 februari 2008 over de follow-up van de Territoriale Agenda 
en het Handvest van Leipzig: Europees actieprogramma voor ruimtelijke ontwikkeling en 
territoriale samenhang4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 oktober 2008 over governance en partnerschap 
op nationaal en regionaal niveau en als basis voor projecten op het gebied van regionaal 
beleid5,

– gezien zijn resolutie van 24 maart 2009 over de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid 
in de nieuwe programmeringsperiode6,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 maart 2009 over het Groenboek territoriale 
cohesie en stand van de discussie over de toekomstige hervorming van het cohesiebeleid7,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 mei 2010 over de bijdrage van het 
cohesiebeleid aan de verwezenlijking van de Lissabon- en EU 2020-doelstellingen8,

                                               
1 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
2 PB L 210 van 31.07.2006, blz. 1-11.
3 PB L 291 van 21.10.2006, blz. 11.
4 PB C 184 E van 6.8.2009, blz. 95.
5 PB C 15 E van 21.1.2010, blz. 10.
6 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 73.
7 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 65.
8 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0191.
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 oktober 2010 over het cohesie- en regionaal 
beleid van de EU na 20131,

– onder verwijzing naar de door het Europees Parlement gepubliceerde nota getiteld 
"follow-up van de Territoriale Agenda en het Handvest van Leipzig: Europees 
actieprogramma voor ruimtelijke ontwikkeling en territoriale samenhang",

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010, getiteld "EUROPA 2020 –
een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien het vijfde verslag van de Commissie over de economische, sociale en territoriale 
cohesie: de toekomst van het cohesiebeleid, van 9 november 2010,

– gezien de mededeling van de Commissie van 9 november 2010 "Conclusies van het vijfde 
verslag over de economische, sociale en territoriale samenhang: de toekomst van het 
cohesiebeleid" (COM(2010)642),

– gezien het syntheseverslag van de Commissie van april 2010 over de ex-post-evaluatie 
van de door het EFRO (doelstellingen 1 en 2) gecofinancierde 
Cohesiebeleidsprogramma's 2000-06,

– gezien het verslag van de Commissie van juni 2010 over de ex-post-evaluatie van de 
Cohesiebeleidsprogramma's 2000-06: het communautaire initiatief Urban II,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) over "De 
noodzaak van een geïntegreerde benadering van stadsvernieuwing" van 26 mei 20102,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's over "het belang van stadsvernieuwing 
voor de toekomst van stedelijke ontwikkeling in Europa" van 9-10 juni 20103,

– gezien de Territoriale Agenda van de EU – voor een meer concurrerend en duurzaam 
Europa van verschillende regio's ("de Territoriale Agenda") en het Handvest van Leipzig 
over duurzame Europese steden ("het Handvest van Leipzig"), die beide zijn aangenomen 
tijdens de informele Raad van ministers bevoegd voor ruimtelijke ordening en 
stedenbouw, gehouden op 24 en 25 mei 2007 in Leipzig,

– gezien de "verklaring van Toledo" aangenomen tijdens de informele Raad van ministers 
bevoegd voor stedenbouw in Toledo op 22 juni 2010,

– gezien het standpunt van de directeurs-generaal bevoegd voor stedenbouw over de 
mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese 
Investeringsbank: Conclusies van het vijfde verslag over de economische, sociale en 
territoriale samenhang: de toekomst van het cohesiebeleid (COM(2010) 642/3),

                                               
1 Aangenomen teksten P7_TA-PROV(2010)0356.
2 PB C 21 van 21.1.2011, blz. 1.
3 PB C 267 van 1.10.2010, blz. 25.
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– gezien de conclusies van de Europese Top van plaatselijke overheden, gehouden in 
Barcelona van 22 tot 24 februari 2010, getiteld "Local governments, the protagonist in the 
new Europe" (Plaatselijke overheden, de protagonisten in het nieuwe Europa),

– gezien het Convenant van Burgemeesters, op initiatief van en met ondersteuning door de 
Europese Commissie,

– gezien het onafhankelijke verslag, opgesteld op verzoek van de Commissie, getiteld "An 
Agenda for a Reformed Cohesion Policy" (Agenda voor een herzien cohesiebeleid –
verslag van Fabrizio Barca) (2009),

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 
Commissie vervoer en toerisme (A7-0000/2011),

A. overwegende dat de EU kan worden gekenmerkt door haar policentrische ontwikkeling en 
de grote waaier van urbane gebieden en steden van verschillende grootte, die zeer 
verschillende bevoegdheden en middelen hebben; stelt dat het niet gepast zou zijn, en 
zelfs problematisch, om een gezamenlijke definitie te geven van "stedelijke gebieden",

B. overwegende dat de EU met haar beleidsvormen bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling 
van stedelijke gebieden, maar dat het stedelijke beleid, in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel, een bevoegdheid van de lidstaten is,

C. overwegende dat steden een actieve bijdrage leveren aan het formuleren van de 
beleidsvormen van de EU, en een belangrijke rol spelen bij de geslaagde 
tenuitvoerlegging van de EU 2020-strategie; en overwegende dat het niet rekening houden 
met de stedelijke dimensie van de beleidsvormen van de EU, en met name van het 
cohesiebeleid, het bereiken van de EU 2020-doelstellingen in gevaar zou brengen,

D. overwegende dat het mainstreamen duidelijk tot meer middelen voor steden heeft geleid, 
hoewel de geïntegreerde aanpak van de stedelijke ontwikkeling wel eens verloren zou 
kunnen gaan door een meer sectorale aanpak in de individuele operationele programma's,

1. stelt vast dat de Europese stedelijke agenda enerzijds de stedelijke dimensie van de 
beleidsvormen van de EU omvat, en met name het cohesiebeleid, en anderzijds de 
intergouvernementele dimensie van de inspanningen op het Europese niveau om het 
stedelijke beleid van de lidstaten te coördineren, dat wordt geïmplementeerd door 
informele vergaderingen van ministers, die worden gecoördineerd door de elkaar 
afwisselende voorzitterschappen van de Raad, met een actieve bijdrage van de 
Commissie; is in dit verband van mening dat plaatselijke overheden beter zouden moeten 
worden geïnformeerd en sterker zouden moeten worden betrokken bij de activiteiten van 
de intergouvernementele dimensie;

2. benadrukt dat er naast de belangrijke bijdrage door de interventies van het cohesiebeleid 
aan de stedelijke ontwikkeling een groot aantal andere beleidsvormen en programma's van 
de EU zijn die grote gevolgen hebben voor de stedelijke ontwikkeling; benadrukt dat er 
meer inzicht moet komen in de territoriale gevolgen van de beleidsvormen, en pleit voor 
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meer aandacht voor de stedelijke agenda in de beleidsvormen van de EU; herhaalt in dit 
verband zijn beroep op de Commissie om een territoriale evaluatie te verrichten van de 
gevolgen van sectorale beleidsvormen, en de bestaande mechanismen voor de 
effectbeoordeling uit te breiden;

3. wijst erop dat met name stedelijke gebieden de Europese beleidsvormen in de praktijk 
brengen; benadrukt dat ongeveer 80% van het bbp van de EU in stedelijke gebieden 
ontstaat en dat deze een aanzienlijke bijdrage leveren aan de economische groei in 
Europa, maar dat zij anderzijds ook een prijs betalen voor hun economische productiviteit 
(het uitdijen van de steden, opstoppingen, vervuiling, enz.) die hun rol als "motor voor de 
groei" in gevaar brengen; is derhalve van mening dat er goede redenen zijn om 
gezamenlijk te strijden voor de stedelijke gebieden in de EU;

4. stelt voor dat de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid gericht wordt op een dubbele 
doelstelling – ten eerste moeten de stedelijke gebieden hulp krijgen om hun belangrijkste 
fysieke infrastructuur te ontwikkelen, als voorwaarde voor groei, zodat ze hun potentiële 
bijdrage aan de economische groei in Europa volledig kunnen leveren en de economie op 
een bredere basis kunnen plaatsen, en ten tweede moeten de stedelijke gebieden hulp 
krijgen om hun economische en sociale structuren alsmede hun milieubeleid te 
moderniseren door slim te investeren in infrastructuur en diensten die gebaseerd zijn op 
moderne technologie;

5. wijst erop dat het moderniseren van de infrastructuur door te investeren in intelligente 
technologieën veel potentieel heeft, en dat hardnekkige problemen zouden kunnen worden 
aangepakt door het concept van "slimme stadsontwikkeling"; meent dat dergelijke 
investeringen in de ICT kunnen worden beschouwd als een krachtige motor voor 
economische groei en op innovatie gebaseerde economische activiteiten, waardoor de 
economie kan beschikken over de nodige elementen van openbare en particuliere
investeringen, om op die manier te streven naar nieuw ondernemerschap, banen en groei, 
en dat die investeringen derhalve als een Europese prioriteit zouden moeten worden 
beschouwd;

6. doet een beroep op de Commissie om de lidstaten te verplichten om politieke leiders van 
de belangrijkste stedelijke gebieden en verenigingen van plaatselijke en regionale 
overheden officieel te betrekken bij alle fasen van de besluitvorming over het 
cohesiebeleid (strategische planning, het definiëren van de geplande "nationale 
strategische ontwikkelingscontracten") en de onderhandelingen daarover;

7. benadrukt dat stedelijke gebieden geen eilanden in hun regio zijn, en dat hun ontwikkeling 
derhalve goed moet worden gekoppeld aan de functionele gebieden er omheen en aan het 
platteland; is van mening dat meerlagig bestuur en het partnerschapsprincipe de meest 
doelmatige instrumenten zijn om te verhinderen dat het ontwikkelingsbeleid een 
gefragmenteerd en sectoraal beleid wordt;

8. benadrukt het feit dat de gekozen plaatselijke overheden direct politieke verantwoording 
moeten afleggen over de strategische besluitvorming en de investeringen met 
belastinggeld; dat derhalve de doelstellingen van het cohesiebeleid en van de EU 2020-
strategie alleen maar kunnen worden bereikt wanneer het verplicht is om de gekozen 
plaatselijke instanties te betrekken bij de strategische besluitvorming, en dat er op grote 
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schaal gebruikgemaakt moet worden van de mogelijkheid om bij de tenuitvoerlegging en 
de evaluatie van het cohesiebeleid verantwoordelijkheden te subdelegeren;

9. stelt voor om in de komende programmaperiode een van de volgende mogelijkheden te 
gebruiken bij de invulling van de stedelijke dimensie op het nationale niveau: 
onafhankelijke operationele programma's, beheerd door bepaalde overheden van 
stedelijke gebieden, of gezamenlijke operationele programma's voor de stedelijke 
gebieden van een bepaalde lidstaat, of algemene subsidies, of het beschermen van 
maatregelen en middelen voor stedelijke gebieden in bepaalde regionale operationele 
programma's;

10. pleit voor de beginselen van de geïntegreerde strategische planning, aangezien die de 
plaatselijke overheden kunnen helpen om af te stappen van het aanpakken van 
"individuele projecten", en over te stappen naar een meer strategische visie, over de 
sectoren heen, zodat ze het ontwikkelingspotentieel, waarover ze ter plaatse beschikken, 
kunnen benutten; betreurt tegelijkertijd dat de vage gemeenschappelijke definitie in 
bepaalde gevallen slechts leidt tot een formele toepassing;

11. verzoekt de Commissie om onderzoek te verrichten om de bestaande praktijken van de 
lidstaten op dit vlak met elkaar te vergelijken, uitgaande van de specifieke richtsnoeren 
van de EU voor de gebruikte methodes voor de planning van de geïntegreerde 
stadsontwikkeling, waarbij de relatie tussen die plannen en andere documenten voor de 
planning moet worden toegelicht, en moet worden gestreefd naar een efficiënt 
partnerschap; verzoekt de Commissie om geïntegreerde stadsplanning bij de wet voor te 
schrijven wanneer middelen van de EU worden gebruikt voor het cofinancieren van 
projecten;

12. verzoekt de Commissie om flexibelere voorwaarden vast te leggen voor de 
kruisfinanciering door zowel het EFRO en het ESF, zodat die regels geen hindernis 
vormen bij het opstellen en uitvoeren van plannen/strategieën voor de geïntegreerde 
stadsontwikkeling;

13. wijst erop dat de nieuwe instrumenten voor de financiële engineering die in de huidige 
programmaperiode ter beschikking gesteld zijn, veelbelovend zijn; doet een beroep op de 
Commissie om de ervaringen met deze instrumenten te evalueren, en ze waar nodig aan te 
passen om ze vergeleken met normale commerciële producten op de financiële markten 
aantrekkelijker te maken;

14. is van mening dat met name het initiatief 'Jessica' zijn potentieel volledig kan waarmaken 
wanneer het op het niveau van de steden wordt uitgevoerd, en stelt daarom met enige 
twijfels vast dat bepaalde lidstaten de implementatie ervan willen centraliseren;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
het Comité van de Regio's.
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TOELICHTING

Doel en inhoud van het verslag

Het doel van dit verslag is om een vervolg te geven aan zijn voorganger "over de stedelijke 
dimensie van het cohesiebeleid in de nieuwe programmeringsperiode" en om de laatste 
ontwikkelingen inzake de Europese stedelijke agenda tegen het licht te houden.  Sinds 2009 
zijn er nieuwe bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van deze kwestie; andere worden de 
komende weken verwacht.  Het verslag heeft betrekking op diverse aspecten van de stedelijke 
dimensie van het cohesiebeleid die volgens de Commissie regionale ontwikkeling cruciaal of 
een uitdaging zijn voor het toekomstige cohesiebeleid, dat tot een volwaardig en doeltreffend 
beleid ten aanzien van de steden in de EU moet uitgroeien.

Vragen in verband met de definities

In Europa zijn er ongeveer 5 000 steden met een bevolking van tussen 5 000 en 50 000 
inwoners en bijna 1 000 steden met een inwonertal van boven 50 000. Europa kan worden 
gekenschetst door territoriale diversiteit en polycentrische ontwikkeling; het relatief dichte 
stedelijke netwerk telt weinig zeer grote steden. In de Europese Unie woont slechts 7% van de 
mensen in steden van meer dan vijf miljoen inwoners, tegenover 25% in de Verenigde Staten 
van Amerika1. Volgens het verslag Stand van zaken in Europese steden ("State of European 
Cities Report"2) zijn de sterkste groeicijfers voor de stedelijke bevolking genoteerd in Spanje, 
waar sommige stedelijke gebieden hun bevolking zagen groeien met een jaarlijks gemiddelde 
van 2% of meer. Ook steden in Ierland, Finland en Griekenland lieten bevolkingsgroeicijfers 
zien die tot de hoogste in de EU behoorden. Veel stedelijke gebieden in Centraal- en Oost-
Europa daarentegen hadden in dezelfde periode te maken met een globale bevolkingsafname. 
Voor vrijwel alle steden geldt dat de voorsteden groeien, en als ze al kleiner worden, dan is de 
bevolkingsafname er in de regel kleiner dan in de kernstad.

Door de aanzienlijke nationale verschillen is er geen internationale consensus over een 
gemeenschappelijke definitie van het begrip 'stedelijk', die van toepassing zou zijn op alle 
landen, of zelfs maar op alle landen binnen een regio. Er zijn veel pogingen gedaan om tot een 
gemeenschappelijke definitie van het begrip 'stedelijk' te komen. Er zijn definities van de 
VN3, de Wereldbank4, de OESO5, en van afzonderlijke landen. De meeste, zo niet alle 
definities zijn gebaseerd op statistische informatie over bevolkingsaantallen en -dichtheid. 
Hoewel de ruimtelijke spreiding van de bevolking natuurlijk van land tot land verschilt, 

                                               
1 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Groenboek Territoriale Cohesie: Van territoriale diversiteit een 
troef maken, Brussel, 2008.
2 Rapport "State of European Cities": Adding Value to the European Urban Audit, 2007 beschikbaar via 
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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hebben de Europese instellingen tot nu toe de indeling gevolgd die Eurostat1 heeft vastgesteld 
in zijn "European regional and Urban statistics Reference guide" (Europese referentiegids 
voor regionale en stedelijke statistieken). Hierin worden vier ruimtelijke schaalniveaus 
onderscheiden waarvoor waarnemingen worden verzameld. Deze lopen uiteen van de centrale 
stad, het stedelijke gebied in ruimere zin (Larger Urban Zone – LUZ), het stadsgewest 
("Kernel") voor negen hoofdsteden waar de functionele regio meerdere bestuurlijke eenheden 
beslaat, en tot slot het tussenstedelijke gebied of stedelijk ommeland (subcity district – SCD). 
Hoewel de definitie van Eurostat volledig toepasbaar is voor statistische doeleinden, lijkt het, 
met het oog op de bestaande verschillen en uiteenlopende benaderingen, zeer moeilijk om een 
algemene, duidelijke definitie op te stellen van het begrip 'stedelijk' in het kader van 
cohesiebeleid. Om die reden moet het definitieprobleem, overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel, worden overgelaten aan de lidstaten.

Historische ontwikkeling

Historisch gezien heeft de stedelijke dimensie altijd los gestaan van het merendeel van de 
structurele ingrepen. Vanaf 1990 waren er stedelijke proefprojecten en vanaf 1994 konden 
dankzij het communautaire initiatiefprogramma URBAN geïntegreerde modellen voor lokale 
ontwikkeling worden gestimuleerd.

Terwijl in de vorige programmaperiode specifieke middelen werden toegekend aan de 
verschillende stedelijke initiatieven, is dit niet het geval voor de periode 2007-2013. Na de 
goedkeuring van de nieuwe verordeningen betreffende de structuurfondsen is het beleid voor 
stedelijke ontwikkeling geïntegreerd (gemainstreamd) in de doelstellingen op het gebied van 
cohesie, hetgeen een duidelijke bevestiging vormt van het belang dat de Unie hecht aan dit 
aspect van het cohesiebeleid. Bij het opstellen van de NSR's en OP's, werden de lidstaten dus 
aangemoedigd, maar niet verplicht, daarin duurzame stedelijke ontwikkeling als een 
strategische prioriteit op te nemen. Het achterwege laten daarvan zou, gezien het belang van 
steden en stedelijke agglomeraties voor de Europese economie, ieder voornemen tenietdoen 
om een dynamische speler te zijn bij de inspanningen van de Unie om haar doelstellingen te 
bereiken.

De nu bestaande, herziene regelgeving biedt de beheersautoriteiten de mogelijkheid hun 
toevlucht te nemen tot een breed scala aan publiek-private samenwerkingsverbanden voor het 
beheer van fondsen die zijn bestemd voor stedelijke ontwikkeling. Zo kan met de 
structuurfondsen een onderneming voor financial engineering worden gefinancierd, zoals 
risicokapitaalfondsen, garantiefondsen of fondsen waaruit leningen worden verstrekt aan 
privépersonen. De Europese Commissie en de EIB hebben drie financiële instrumenten 
ontwikkeld, te weten JEREMIE2, JASPERS3 en JESSICA4. JESSICA (Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas - gezamenlijke Europese steun voor 
duurzame investering in stedelijke gebieden) is het belangrijkst voor stedelijke ontwikkeling.
                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF.
2 Vereenvoudigt de toegang tot financiering voor startende ondernemingen, en ondersteunt de ontwikkeling van 
microbedrijven en KMO's.
3 Steunt de voorbereiding van grote projecten.
4 Steunt "financial engineering" op het gebied van stedelijke ontwikkeling.
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Het beoogt met de beschikbare financiële middelen een hefboomeffect tot stand te brengen. 
De terugverdiende fondsen moeten weer worden geïnvesteerd in stedelijke ontwikkeling, 
of opnieuw worden toegewezen aan de bestuursautoriteit voor andere stedelijke projecten. 
Jessica bevindt zich op dit moment in wezen nog in de beginfase.

Omschrijving van het onderwerp

Uit statistieken1 van de Europese Commissie blijkt dat van 2007 tot 2013 ongeveer 21,1 
miljard euro gereserveerd is voor stadsontwikkeling, dat is 6,1 procent van de totale begroting 
van de EU voor het cohesiebeleid. 3,4 miljard euro daarvan is bedoeld voor het herstel van 
industriegebieden en het schoonmaken van vervuilde grond, 9,8 miljard voor herstelprojecten 
in de steden en op het platteland, 7 miljard voor schoon vervoer in de stad en 917 miljoen 
voor huisvesting. Ook andere investeringen in infrastructuur, onderzoek, innovatie, vervoer, 
milieubescherming, onderwijs, gezondheid en cultuur hebben duidelijke gevolgen voor de 
steden.

Grafiek: Middelen voor de stedelijke ontwikkeling van 2007 tot 2013

Bron: DG REGIO SFC2007

Achtergrond van het voorstel

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf.
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Het hoofddoel van de versterkte stedelijke agenda moet zijn om de ontwikkeling en 
kwalitatieve aanpassing van de infrastructuur en diensten in Europese steden ten goede te 
komen.  Enerzijds moeten toekomstige maatregelen nauw verband houden met algemene EU-
prioriteiten om een bijdrage uit de EU-begroting te rechtvaardigen.  De EU 2020-strategie 
betreft echter voornamelijk toekomstige ontwikkelingen. Van even groot belang is het om 
verschillen tussen Europese steden te overbruggen. Dit moet naar voren komen in de 
prioriteiten van het toekomstige cohesiebeleid. De ontwikkeling van de stedelijke agenda 
moet geen eenrichtingsverkeer zijn, zij dient ook breed te worden gedragen. De ervaringen 
met de Lissabonstrategie kunnen hierbij tot lering strekken. Het is daarom cruciaal dat de 
steden hun stem laten horen en dat daar op EU-niveau goed naar wordt geluisterd.

Plaatselijke behoeften en/tegenover Europese prioriteiten?

In Europa zijn de steden de centra van economische activiteit, innovatie en werkgelegenheid, 
en toch worden ze met allerlei uitdagingen geconfronteerd. Er bestaat een trend om in de 
voorsteden te gaan wonen, armoede en werkeloosheid zijn geconcentreerd in wijken in het 
centrum, de opstoppingen nemen toe. Dat zijn ingewikkelde problemen, die een geïntegreerde 
aanpak vergen. Dat geldt niet alleen voor vervoer en huisvesting, maar ook voor programma's 
voor opleiding en werkgelegenheid, die gericht moeten zijn op wat er ter plaatse nodig is. Het 
regionaal beleid en het cohesiebeleid van Europa gaan deze uitdagingen aan.

Aan de ene kant is er een duidelijk besef dat de medefinanciering van de EU hand in hand 
moet gaan met de algemene, in de EU 2020-strategie opgenomen prioriteiten. De inhoud is 
erop gericht om het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen en tijdelijke repercussies van de 
economische neergang.  Anderzijds is uw rapporteur van mening dat het oorspronkelijke doel 
van het cohesiebeleid (de stedelijke agenda inbegrepen) niet mag worden opgegeven. Dat doel 
is: het wegnemen van huidige discrepanties.

Overigens hebben lokale autoriteiten, wanneer hun gevraagd wordt prioriteiten te stellen, de 
neiging de voorkeur te geven aan investeringen inzake discrepanties en achterstanden, en dan 
pas in aanpassingen aan mondiale ontwikkelingen.  Het is van cruciaal belang om het juiste 
evenwicht tussen beide te vinden.  Uw rapporteur is van mening dat EU-financiering niet 
zuiver in de plaats moet komen van het vroegere tekort aan investeringen.  Aan de andere kant 
moet op EU-niveau niet te veel worden voorgeschreven, om te voorkomen dat het EU-aanbod 
niet aansluit bij de plaatselijke vraag. De rechtvaardiging is wellicht gelegen in investeringen 
in stedelijke ontwikkeling (SMART) om de stedelijke infrastructuur en diensten naar een 
kwalitatief hoger niveau te tillen.

Subdelegatie van verantwoordelijkheden (besluitvorming, projectselectie, financiën)

Het subsidiariteitsbeginsel is een kardinaal element als het gaat om Europees optreden in 
regionale en stedelijke ontwikkeling. Uw rapporteur huldigt de opvatting dat 
gemeenschappelijke prioriteiten en maatregelen ter ondersteuning, en niet ter vervanging, 
moeten dienen van initiatieven op plaatselijk niveau. De vraag ‘welke maatregelen op welk 
niveau?’ is in dit opzicht cruciaal. Hij bepleit dat elk niveau zijn sterke punten benut:
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 EU-niveau – voorzien in financiële middelen, gegevens (benchmarking, mondiale 
trends), methodiek gebaseerd op gedeelde beste praktijken, richtsnoeren voor 
meerlagig bestuur, vaststelling van minimumnormen voor programma’s om te voldoen 
aan EU-prioriteiten;

 Nationaal niveau – formele medeverantwoordelijkheid voor steden in het 
onderhandelen over en opzetten en uitvoeren van programma’s, het voorzien in 
instrumenten en middelen voor specifieke nationale prioriteiten op het gebied van 
stedelijke ontwikkeling die EU-prioriteiten aanvullen;

 Regionaal niveau – steden medeverantwoordelijk maken voor de regionale 
operationele programma’s (zie boven), het coördineren van de regionale en lokale 
strategische ontwikkelingsplannen, het tot stand brengen van structuren voor een 
dergelijke coördinatie, het voorzien in instrumenten en middelen voor specifieke 
regionale prioriteiten op het gebied van stedelijke ontwikkeling die landelijke- en EU-
prioriteiten aanvullen;

 Lokaal niveau – analyse, strategische planning en besluitvorming, projectselectie 
(niet noodzakelijkerwijs het ‘beheren’ van de fondsen), geïntegreerde financiële 
planning (EU-, nationale , regionale , lokale en particuliere middelen).

Meerlagig bestuur en partnerschapsbeginsel 

Voor de toekomstige ontwikkeling van de stedelijke agenda is een bezinning op de ervaringen 
met recente 'stedelijke mainstreaming' van groot belang. Alvorens verdere stappen te zetten 
moet er een behoorlijke evaluatie van het mainstreamingproces worden uitgevoerd, met een 
lijst van sterke en zwakke punten.  Dit moet leiden tot een lijst van aanbevelingen of normen 
voor een duidelijker geregelde plaatselijke betrokkenheid bij het opstellen en uitvoeren van 
beleid.

Geïntegreerde strategische planning

Algemeen wordt erkend dat geïntegreerde strategische planning een belangrijk middel is om 
te zorgen voor doelmatigheid en een holistische benadering van lokale ontwikkeling. Aan de 
andere kant verschillen de omschrijving en het begrip ervan per lidstaat. Het is wellicht 
dienstig om een gemeenschappelijk richtsnoer vast te stellen. Uw rapporteur stelt daarom voor 
dat het EP de Commissie verzoekt een dergelijk richtsnoer in het leven te roepen en de 
inspanningen op het gebied van technische bijstand op te voeren. Tegelijkertijd zullen 
lidstaten ook worden aangemoedigd gebruik te maken van de beschikbare bijstand in 
stadsplanning.

Algemene financiële planning, waaronder toekomstige financiële engineering

De ervaring leert dat in veel gevallen ideeën voor projecten ontstaan op grond van de 
beschikbaarheid van fondsen, in plaats van dat ze gebaseerd zijn op werkelijke behoeften en 
strategische prioriteiten. Het is een van de voornaamste uitdagingen voor het 
ontwikkelingsbeleid en ook het cohesiebeleid. Deze ‘projecten voor geld’-benadering zou 
moeten worden vervangen door een ‘geld voor projecten’-benadering: projecten moeten niet 
worden opgezet om beschikbare fondsen aan te spreken, maar om aan strategische doelen te 
beantwoorden.
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Uw rapporteur is van mening dat de steden genoeg flexibiliteit moet worden geboden om de 
fondsen te gebruiken voor de echte prioriteiten. De ontwikkelingsprojecten moeten niet 
worden opgezet om beschikbare fondsen aan te spreken, maar om aan strategische doelen te 
beantwoorden. Mogelijkheden voor regionale, nationale en EU-financiering moeten worden 
gecoördineerd om een heel scala aan specifieke behoeften te bestrijken.


