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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om programmet för städer i Europa och dess framtid i sammanhållningspolitiken
(2010/2158(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
avdelning XVIII,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av 
den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden2,

– med beaktande av rådets beslut (EG) nr 702/2006 av den 6 oktober 2006 om 
gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållningen3,

– med beaktande av sin resolution av den 21 februari 2008 med titeln ”En uppföljning av 
EU:s territoriella agenda och Leipzigstadgan – ett europeiskt handlingsprogram för 
fysisk planering och territoriell sammanhållning”4,

– med beaktande av sin resolution av den 21 oktober 2008 om styrelseformer och 
partnerskap på nationell och regional grundval samt på projektbasis inom 
regionalpolitiken5,

– med beaktande av sin resolution av den 24 mars 2009 om den urbana dimensionen av 
sammanhållningspolitiken under den nya programperioden6,

– med beaktande av sin resolution av den 24 mars 2009 om grönboken om den territoriella 
sammanhållningen och en lägesanalys av debatten om den framtida reformen av 
sammanhållningspolitiken7,

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om sammanhållningspolitikens 
bidrag till att uppnå Lissabon- och Europa 2020-målen8,

– med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2010 om EU:s sammanhållnings- och 
regionalpolitik efter 20139,

                                               
1 EUT L 210, 31.7.2006, s.25.
2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1.
3 EUT L 291, 21.10.2006, s.11.
4 EUT C 184 E, 6.8.2009, s. 95.
5 EUT C 15 E, 21.1.2010, s. 10.
6 EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 73.
7 EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 65.
8 Antagna texter, P7_TA(2010)0191.
9 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0356.
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– med beaktande av Europaparlamentets ad hoc-meddelande med titeln ”En uppföljning av 
EU:s territoriella agenda och Leipzigstadgan – ett europeiskt handlingsprogram för 
fysisk planering och territoriell sammanhållning”,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 med titeln 
”Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens femte rapport, av den 9 november 2010, om 
ekonomisk, social och territoriell sammanhållning: sammanhållningspolitikens framtid,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 november 2010 med titeln 
”Slutsatserna i den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning: 
sammanhållningspolitikens framtid” (KOM(2010)0642),

– med beaktande av kommissionens sammanfattande rapport om den efterföljande 
utvärderingen av sammanhållningsprogrammen för 2000–2006, medfinansierade av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (målen 1 och 2) (”Ex post evaluation of Cohesion 
Policy programmes 2000-06 co-financed by the ERDF (Objective 1&2)”) från april 2010,

– med beaktande av kommissionens rapport om den efterföljande utvärderingen av 
sammanhållningsprogrammen för 2000–2006 och gemenskapsinitiativet Urban (”Ex post 
evaluation of Cohesion Policy programmes 2000-06: the URBAN Community Initiative”)
från juni 2010,

– med beaktande av yttrandet av den 26 maj 2010 från Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén om behovet av en integrerad strategi för upprustningen av stadsområden1,

– med beaktande av yttrandet av den 9–10 juni 2010 från Regionkommittén om 
stadsförnyelse och dess roll i de europeiska städernas utveckling2,

– med beaktande av EU:s territoriella agenda – Mot ett mer konkurrenskraftigt och hållbart 
Europa och mångfald i regionerna (”den territoriella agendan”) och Leipzigstadgan om 
hållbara europeiska städer (”Leipzigstadgan”), vilka båda antogs vid det informella 
ministerrådsmötet om fysisk planering och stadsutveckling i Leipzig den 24–25 maj 2007,

– med beaktande av ”Toledoförklaringen”, som antogs vid det informella ministerrådsmötet 
om stadsutveckling i Toledo den 22 juni 2010,

– med beaktande av ståndpunkten från generaldirektörerna för stadsutveckling om 
kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken med titeln 
”Slutsatserna i den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning: 
sammanhållningspolitikens framtid” (KOM(2010)0642/3),

– med beaktande av slutsatserna från det europeiska toppmötet för lokala myndigheter i 
Barcelona den 22-24 februari 2010 om lokala myndigheter och deras huvudroll i det nya 
Europa (”Local governments, the protagonist in the new Europe”),

                                               
1 EUT C 21, 21.1.2011, s. 1.
2 EUT C 267, 1.10.2010, s. 25.
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– med beaktande av det borgmästaravtal som Europeiska kommissionen tog initiativ till och 
stöder,

– med beaktande av den oberoende rapporten om en agenda för en reformerad 
sammanhållningspolitik (”An Agenda for a Reformed Cohesion Policy”) (Fabrizio Barcas 
rapport) (2009), som utarbetats på begäran av kommissionen,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från 
utskottet för transport och turism (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. EU kännetecknas av sin polycentriska utveckling och mångfald av stadsområden och 
städer av olika storlek och med olikartade befogenheter och resurser. Det skulle vara 
olämpligt och dessutom problematiskt att anta en gemensam definition av 
”stadsområden”.

B. Genom sin politik bidrar EU till stadsområdenas hållbara utveckling, men i linje med 
subsidiaritetsprincipen är stadspolitiken medlemsstaternas behörighet.

C. Städerna bidrar aktivt till utformningen av EU:s politik och spelar en viktig roll för att 
Europa 2020-strategin framgångsrikt ska kunna genomföras. Om man inte tar hänsyn till 
EU-politikens urbana dimension, särskilt inom sammanhållningspolitiken, kan det hända 
att Europa 2020-målen inte uppnås.

D. Integreringen av den urbana dimensionen har helt klart ökat städernas tillgängliga 
finansieringsmöjligheter, men det integrerade synsättet i stadsutvecklingen riskerar att gå 
förlorat på grund av stärkt sektorsinriktning inom enskilda operativa program.

1. Europaparlamentet noterar att programmet för städer i Europa å ena sidan omfattar 
EU-politikens urbana dimension, särskilt sammanhållningspolitiken, och å andra sidan 
den mellanstatliga delen av insatserna på EU-nivå för att samordna medlemsstaternas 
stadspolitik, i form av informella ministermöten som samordnas av successiva 
rådsordförandeskap med kommissionens aktiva hjälp. Parlamentet anser i detta 
sammanhang att de lokala myndigheterna bör få mer information om och vara mer 
engagerade i det mellanstatliga arbetet.

2. Europaparlamentet understryker att det förutom de viktiga insatser för stadsområdenas 
utveckling som görs inom ramen för sammanhållningspolitiken finns en rad andra 
EU-strategier och EU-program som har ett starkt inflytande på stadsutvecklingen. 
Parlamentet betonar behovet av en bättre förståelse av politikens territoriella 
återverkningar och efterlyser ett stärkt program för städer i EU-politiken. I detta 
sammanhang uppmanar parlamentet på nytt kommissionen att genomföra en territoriell 
konsekvensbedömning av den sektorsspecifika politiken och att utvidga befintliga 
mekanismer för konsekvensbedömningar.

3. Europaparlamentet understryker att det i stor utsträckning är stadsområdena som omsätter 
EU-politiken i praktiken. Parlamentet betonar att stadsområdena står för omkring 
80 procent av EU:s BNP och i hög grad bidrar till Europas ekonomiska tillväxt. Å andra 
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sidan bär de även den ekonomiska produktivitetens kostnader (stadsutbredning, 
trafikstockningar, föroreningar, utslagning och så vidare), vilket hotar deras roll som 
”tillväxtmotor”. Parlamentet anser därför att det utan tvekan är berättigat med en 
gemensam satsning på EU:s stadsområden.

4. Europaparlamentet rekommenderar att sammanhållningspolitikens urbana dimension 
inriktas på ett dubbelt mål: att hjälpa stadsområdena att utveckla sin grundläggande 
fysiska infrastruktur som en förutsättning för tillväxt, i syfte att till fullo utnyttja deras 
potentiella bidrag till Europas ekonomiska tillväxt och diversifieringen av den 
ekonomiska basen, samt att hjälpa stadsområdena att modernisera sin ekonomiska, sociala 
och miljömässiga struktur genom smarta investeringar i infrastruktur och tjänster som är 
baserade på den senaste tekniken.

5. Europaparlamentet pekar på den stora möjligheten till modernisering av investeringarna i 
infrastruktur genom intelligent teknik som åtgärdar ihållande problem enligt principen om 
”smartare urban utveckling”. Parlamentet anser att sådana IKT-investeringar i 
infrastruktur kan betraktas som en direkt drivkraft för ekonomisk tillväxt och 
innovationsbaserad ekonomisk verksamhet som för samman offentliga och privata 
investeringar inriktade på att skapa nya företagsmöjligheter, arbetstillfällen och tillväxt, 
vilket därmed bör betraktas som en prioritering för EU.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra det obligatoriskt för 
medlemsstaterna att formellt låta politiska ledare från viktiga stadsområden och förbund 
av lokala och regionala myndigheter delta i alla beslut inom sammanhållningspolitiken 
(strategisk planering, definition av och förhandlingar om ”nationella strategiska 
utvecklingsavtal”).

7. Europaparlamentet betonar att stadsområdena inte är öar i sina regioner och att deras 
utveckling därför måste vara nära knuten till omgivande funktionella områden eller 
landsbygdsområden. Parlamentet anser att flernivåstyrning och partnerskap är de verktyg 
som mest effektivt kan förhindra utvecklingspolitikens sektorisering och fragmentering.

8. Europaparlamentet betonar att folkvalda lokala myndigheter har direkt politiskt ansvar för 
strategiska beslut och investering av offentliga medel. För att uppnå målen i 
sammanhållningspolitiken och Europa 2020-strategin måste därför de folkvalda lokala 
organen vara obligatoriskt delaktiga i den strategiska beslutsprocessen och den omfattande 
vidaredelegeringen av ansvar vid genomförandet och utvärderingen av 
sammanhållningspolitiken.

9. Europaparlamentet rekommenderar att ett av följande alternativ används under nästa 
programperiod vid genomförandet av den urbana dimensionen på nationell nivå: 
oberoende operativa program som sköts av bestämda stadsområden eller gemensamma 
operativa program som omfattar stadsområdena i bestämda medlemsstater eller 
övergripande stöd eller öronmärkning av åtgärder och medel till städer inom bestämda 
regionala operativa program. 

10. Europaparlamentet förespråkar principerna om integrerad strategisk planering, eftersom 
de kan hjälpa lokala myndigheter att sluta tänka i termer av ”enskilda projekt” och i stället 
tänka mer strategiskt och sektorsöverskridande och samtidigt utnyttja sin inneboende 
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utvecklingspotential. Parlamentet beklagar att den gemensamma definitionen är oklar, 
vilket leder till att den i vissa fall tillämpas endast formellt.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en studie där enskilda 
medlemsstaters hittillsvarande praxis på området jämförs, avslutad med specifika 
EU-riktlinjer för integrerad stadsutvecklingsplanering vilka tydliggör förhållandet mellan 
dessa planer och andra planeringsdokument och samtidigt främjar effektiva partnerskap. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att göra den integrerade stadsplaneringen rättsligt 
bindande om EU-medel används för medfinansiering av projekten. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa mer flexibla villkor för 
korsfinansiering mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
Europeiska socialfonden, så att dessa regler inte hindrar utformningen och genomförandet 
av planer eller strategier för integrerad stadsutveckling.

13. Europaparlamentet betonar att de nya finansieringstekniska instrument som har införts 
under den nuvarande programperioden är lovande. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att utvärdera erfarenheterna av tillämpningen av dessa verktyg och vid behov anpassa dem 
för att förbättra deras konkurrenskraft på finansmarknaden jämfört med vanliga 
kommersiella produkter.

14. Europaparlamentet anser att särskilt Jessicainitiativets fulla potential kan utnyttjas när det 
genomförs på stadsnivå och ser därför kritiskt på att vissa medlemsstater tenderar att 
centralisera genomförandet.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till Regionkommittén.
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MOTIVERING

Betänkandets mål och innehåll

Syftet med detta betänkande är att följa upp det tidigare betänkandet om den urbana 
dimensionen av sammanhållningspolitiken under den nya programperioden och samtidigt 
reflektera över den senaste tidens utveckling i programmet för städer i Europa. Sedan 2009 
har det kommit flera nya bidrag till utvecklingen av denna fråga, och andra bidrag väntas 
inom de kommande veckorna. Betänkandet behandlar flera aspekter av den urbana 
dimensionen av sammanhållningspolitiken som utskottet för regional utveckling betraktar 
som viktiga eller problematiska för den framtida sammanhållningspolitiken, som är tänkt att 
bli en uppskattad och ändamålsenlig politik gentemot städerna i EU.

Definitioner

I Europa finns det omkring 5 000 städer med 5 000–50 000 invånare och nästan 1 000 städer 
med över 50 000 invånare. Man kan beskriva Europa i termer av territoriell mångfald och
polycentrisk utveckling; det relativt tätbefolkade urbana nätverket innehåller få mycket stora 
städer. I Europeiska unionen bor endast sju procent av befolkningen i städer med över 
fem miljoner invånare mot 25 procent i Förenta staterna.1 Enligt rapporten ”State of European 
Cities”2 registrerades de kraftigaste befolkningsökningarna i städerna i Spanien, där vissa 
stadsområden i genomsnitt ökade med två procent eller mer om året. Även städer i Irland, 
Finland och Grekland upplevde några av de kraftigaste befolkningsökningarna i EU. Däremot 
konstaterades en allmän befolkningsminskning i många stadsområden i Central- och 
Östeuropa under samma tidsperiod. I praktiskt taget alla städer växer förorter och 
ytterområden, och även om de går tillbaka tenderar de att göra så i lägre utsträckning än själva 
stadskärnan.

Till följd av markanta nationella skillnader finns ingen internationell överenskommelse om en 
gemensam definition av ”urban” som skulle kunna tillämpas i alla länder eller ens i alla länder 
i en region. Många försök har gjorts att hitta en gemensam tolkning av ordet urban. Det finns 
definitioner från FN3, Världsbanken4, OECD5, och från enskilda länder. De flesta av dessa 
definitioner bygger på statistik om befolkningsstorlek och befolkningstäthet. Befolkningens 
geografiska fördelning skiljer sig utan tvekan kraftigt åt mellan olika länder, men 
EU-institutionerna har hittills förlitat sig på den definition som Eurostat använt6 i sin 
”European regional and Urban statistics Reference guide” med fyra geografiska nivåer för 
statistikinsamlingen. Där skiljer man på den centrala stadskärnan, större stadsområden (LUZ, 
”larger urban zones”), ”Kernel” för nio huvudstäder i de fall då begreppet förvaltningsstad 
inte ledde till jämförbara geografiska enheter, samt slutligen den underliggande 

                                               
1 Europeiska kommissionen, grönbok om territoriell sammanhållning: Att omvandla territoriell mångfald till 
styrka, Bryssel, 2008. 
2 State of European Cities Report: Adding Value to the European Urban Audit, 2007, tillgänglig på 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
3 På Internet: http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
4 På Internet: http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
5 På Internet: http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
6 På Internet: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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stadsbebyggelsen (SCD, ”subcity districts”). Även om Eurostats definition är fullt tillämplig i 
statistiska syften är det med tanke på befintliga skillnader och skilda angreppssätt väldigt svårt 
att fastställa en gemensam och tydlig definition av ”urban” inom ramen för 
sammanhållningspolitiken, och således bör definitionsfrågan överlåtas till medlemsstaterna i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen. 

Historisk utveckling 

Historiskt sett har den urbana dimensionen stått vid sidan av de huvudsakliga 
strukturåtgärderna. Sedan 1990 har det funnits urbana pilotprojekt. Sedan 1994 har 
Urban-program funnits som gemenskapsinitiativ och gjort det möjligt att främja integrerade 
modeller för lokal utveckling.

Under föregående programperiod tilldelades olika urbana initiativ särskilda medel, men så är 
inte fallet under perioden 2007–2013. Efter antagandet av den nya förordningen om 
strukturfonderna har stadsutvecklingspolitiken integrerats i målen för sammanhållning samt 
för regional konkurrenskraft och sysselsättning, vilket understryker den vikt som unionen 
fäster vid denna aspekt av sammanhållningspolitiken. Medlemsstaterna uppmanades därför att 
göra hållbar stadsutveckling till en strategisk prioritering när de utformade sina nationella 
strategiska referensramar och operativa program, men de var inte skyldiga att göra det. Om de 
inte inbegrep stadsutvecklingen skulle detta emellertid motverka deras eventuella planer på att 
på ett dynamiskt sätt bidra till unionens insatser för att uppnå sina mål, med hänsyn till städers 
och tätbebyggda områdens betydelse i den europeiska ekonomin. 

De nyligen omarbetade förordningarna ger förvaltningsmyndigheterna möjlighet att utnyttja 
en mängd olika offentlig-privata partnerskap i förvaltningen av medel som är öronmärkta för 
stadsutveckling. Strukturfonderna kan således stödja finansieringsinstrument såsom 
riskkapitalfonder, garantifonder eller lånefonder. Kommissionen och 
Europeiska investeringsbanken (EIB) har utformat tre finansiella instrument, nämligen 
Jeremie1, Jaspers 2och Jessica3. Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas) är av störst intresse när det gäller stadsutveckling. Syftet med programmet är att 
åstadkomma en hävstångseffekt med de tillgängliga finansiella resurserna. Återvunna medel 
måste återinvesteras i stadsutveckling eller anslås på nytt till förvaltningsmyndigheten för 
andra stadsprojekt. Jessica befinner sig fortfarande i inledningsskedet.

Bakgrund

Enligt Europeiska kommissionens statistik4 öronmärktes omkring 21,1 miljarder euro för 
stadsutveckling 2007–2013, vilket utgör 6,1 procent av den totala budgeten för EU:s 
sammanhållningspolitik. Av detta är 3,4 miljarder euro avsedda för återställande av 
industrimark och förorenade markområden, 9,8 miljarder euro för projekt som syftar till 
förnyelse av stad och landsbygd, 7 miljarder euro för rena transporter i städerna och 

                                               
1 Underlättar nystartade företags tillgång till finansiering samt utvecklingen av mikroföretag och av små och 
medelstora företag.
2 Stöder förberedelser för större projekt.
3 Stöder finansieringstekniska instrument inom stadsutvecklingsområdet.
4 På Internet: http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf
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917 miljoner euro för bostäder. Andra investeringar i infrastruktur, i forskning och innovation, 
transport, miljön, utbildning, hälsa och kultur har också en betydande inverkan i städerna.

Diagram: Anslag till stadsutveckling 2007–2013

Källa: GD REGIO SFC2007

Sammanhang

Det främsta syftet med det förbättrade programmet för städer bör vara att främja utvecklingen 
av och förbättra kvaliteten på infrastruktur och tjänster i EU:s städer. Framtida åtgärder måste 
ha en tydlig koppling till EU:s övergripande prioriteringar för att vara berättigade till bidrag 
från EU:s budget. Europa 2020-strategin gäller dock främst den framtida utvecklingen. Det är 
lika viktigt att råda bot på de nuvarande klyftorna mellan europeiska städer, och detta bör 
speglas i den framtida sammanhållningspolitikens prioriteringar. Mot bakgrund av 
erfarenheterna från Lissabonstrategin får programmet för städer inte bli en enkelriktad 
process, utan måste ha en tydlig botten upp-dimension. Därför är det viktigt att städerna får 
säga sitt och att man verkligen lyssnar på dem på EU-nivå.

Lokala behov och EU:s prioriteringar

Europas städer är centrum för ekonomisk verksamhet, innovation och sysselsättning, men står 
ändå inför många utmaningar. Komplicerade problem, exempelvis trenden att flytta ut till 
förorterna, koncentrationen av fattigdom och arbetslöshet i vissa delar av städerna och ökande 
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trafikstockningar, kräver integrerade åtgärder när det gäller transport, bostäder samt 
utbildnings- och sysselsättningsprogram, som måste skräddarsys till lokala behov. EU:s 
regional- och sammanhållningspolitik är inriktad på dessa utmaningar.

Å ena sidan finns det ett tydligt samförstånd om att EU:s medfinansiering måste gå hand i 
hand med de övergripande EU-prioriteringar som införlivats i Europa 2020-strategin. 
Innehållet i kapitlet är inriktat på att hantera de nya utmaningarna och de tillfälliga 
konsekvenserna av den ekonomiska nedgången. Å andra sidan anser föredraganden att 
sammanhållningspolitiken (inbegripet programmet för städer) inte får förlora sitt ursprungliga 
syfte, nämligen att råda bot på rådande klyftor.

När kommunerna uppmanas att prioritera tenderar de faktiskt att främst välja investeringar för 
att avhjälpa klyftor och brister och först därefter välja investeringar för att hantera den globala 
utvecklingen. Det är oerhört viktigt att hitta rätt balans mellan dessa två inriktningar. 
Föredraganden anser att EU:s finansiering inte enbart bör ersätta de tidigare 
underinvesteringarna. Men insatserna på EU-nivå bör heller inte vara alltför preskriptiva, 
eftersom EU:s erbjudande i så fall inte kommer att tillgodose de lokala behoven. Grunden för 
investeringarna skulle kunna vara att investera i stadsutveckling enligt principen om ”smart 
urban utveckling” med målet att förbättra kvaliteten på städernas infrastruktur och tjänster.

Vidaredelegering av ansvar (beslutsfattande, val av projekt, finansiellt ansvar)

Subsidiaritetsprincipen är central när det gäller EU:s ingripanden i arbetet för att utveckla 
regioner och städer. Föredraganden anser att de gemensamma prioriteringarna och åtgärderna 
bör stödja lokala initiativ, och inte ersätta dem. I detta avseende är det mycket viktigt att vi 
frågar oss vilka åtgärder som bör vidtas, och på vilken nivå. Föredragaren anser att aktörer på 
varje nivå bör utnyttja sina respektive starka sidor.

 EU-nivå – tillhandahålla finansiella resurser, uppgifter (riktmärken, globala trender), 
metoder baserade på gemensam bästa praxis samt riktlinjer för flernivåstyre, fastställa 
minimistandarder för program så att de är förenliga med EU:s prioriteringar.

 Nationell nivå – ta formellt medansvar för städer i utformningen av, förhandlingarna 
om och genomförandet av programmen, inrätta verktyg och resurser för särskilda 
nationella prioriteringar i stadsutvecklingen som kompletterar EU:s verktyg och 
resurser.

 Regional nivå – göra städerna medansvariga för de regionala operativa programmen 
(se ovan), samordna de regionala och lokala strategiska utvecklingsplanerna, skapa 
strukturer för en sådan samordning, skapa verktyg och resurser för särskilda regionala 
prioriteringar i stadsutvecklingen som kompletterar EU:s verktyg och resurser.

 Lokal nivå – ansvara för analyser, strategisk planering, beslutsfattande, val av projekt 
(inte nödvändigtvis förvalta medlen), integrerad finansiell planering (EU-resurser samt 
nationella, regionala, lokala och privata resurser).

Principen om flernivåstyrning och partnerskap 

Inför den framtida utvecklingen av programmet för städer är det ytterst viktigt att reflektera 
över erfarenheterna från den senaste tidens integrering av den urbana dimensionen. En 
grundlig utvärdering av integreringsprocessen med en sammanfattning av starka och svaga 
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sidor måste genomföras innan några ytterligare åtgärder vidtas. Detta bör leda till en 
uppsättning rekommendationer eller standarder för ett mer formaliserat lokalt deltagande i 
utformningen och genomförandet av politiken i framtiden.

Integrerad strategisk planering

Integrerad strategisk planering betraktas i allmänhet som ett viktigt verktyg när det gäller att 
se till att den lokala utvecklingen är ändamålsenlig och följer en helhetsstrategi. Å andra sidan 
varierar definitionen och tolkningen av begreppet mellan de olika medlemsstaterna. En 
gemensam vägledning skulle kunna vara till hjälp i det avseendet. Därför föreslår 
föredraganden att Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa en sådan vägledning 
och utöka de tekniska stödinsatserna. Samtidigt kommer medlemsstaterna också att uppmanas 
att utnyttja det tillgängliga stödet i stadsplaneringen.

Omfattande finansiell planering, inbegripet de finansieringstekniska lösningarnas 
framtid

Av erfarenhet vet vi att projektidéer i många fall genereras på grundval av de medel som finns 
tillgängliga, i stället för att baseras på faktiska behov och strategiska prioriteringar. Detta är 
en av de största utmaningarna för utvecklingspolitiken och även för 
sammanhållningspolitiken. Den strategi som går ut på att utveckla ”projekt för pengarnas 
skull” skulle kunna bytas ut mot en strategi med målet att få fram ”pengar för projektens 
skull”. Projekt bör inte utarbetas för att få ut tillgängliga medel, utan för att uppnå strategiska 
mål. 

Föredraganden anser att städerna bör ges tillräcklig flexibilitet för att kunna använda medlen 
till sina egna prioriteringar. Utvecklingsprojekten bör inte utarbetas för att få ut tillgängliga 
medel, utan för att uppnå de strategiska målen. Finansieringsmöjligheter på regional nivå, 
nationell nivå och EU-nivå bör samordnas så att de täcker alla typer av specifika behov.


