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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη συμβολή της αστικής αναβάθμισης στην οικονομική ανάπτυξη στο 
πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή 
(2011/2311(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 174 και 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τα οποία εδραιώνουν τον στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής και προσδιορίζουν τα διαρθρωτικά χρηματοδοτικά μέσα που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του στόχου και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που στόχο 
έχει να συμβάλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση,

– 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 το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2010, σχετικά με τη συμβολή της 
πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της ΕΕ 20201,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την επίτευξη 
πραγματικής εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής εντός της ΕΕ – ένας εκ των 
ών ουκ άνευ όρος για παγκόσμια ανταγωνιστικότητα;2,

– 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 την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, για μια 
«Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: η ευρωπαϊκή συμβολή στην πλήρη 
απασχόληση» (COM(2010)0682),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» 
(COM(2010)0758),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο «Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους – Εμβληματική πρωτοβουλία στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020» (COM(2011)0021),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την τρέχουσα 
κατάσταση και τις μελλοντικές συνέργειες για αυξημένη αποτελεσματικότητα μεταξύ του 
ΕΤΠΑ και των άλλων διαρθρωτικών ταμείων3,

                                               
1 ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 120.
2 ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 29.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0286.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «ΑΕΠ και πέρα από αυτό -
Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο»1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τις «Επενδύσεις στο 
μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2011, σχετικά με την πέμπτη έκθεση της 
Επιτροπής για τη συνοχή και τη στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 20133,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με την απορρόφηση 
των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής: άντληση διδαγμάτων για 
τη μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ4,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 (COM(2011)0615),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2011, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση», και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1080/2006 
(COM(2011)0614),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (COM(2011)0607),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2011, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού προγράμματος για την 
κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία (COM(2011)0609),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη «Διαμόρφωση νέας 
παιδείας αστικής κινητικότητας»6,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0264.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0316.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0403.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0495.
6 ΕΕ C 294 E της 3.12.2009, σ. 42.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την αστική διάσταση 
της πολιτικής συνοχής στη νέα προγραμματική περίοδο1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με το σχέδιο δράσης για 
την κινητικότητα στην πόλη2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Ιουνίου 2011, σχετικά με ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για το αστικό περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την αστική 
διάσταση στο πλαίσιο της διεύρυνσης4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τη θεματική 
στρατηγική για το αστικό περιβάλλον5, 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη της Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις, ο οποίος 
εγκρίθηκε κατά την άτυπη υπουργική συνάντηση για την αστική ανάπτυξη και την 
εδαφική συνοχή, που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Μαΐου 2007 στη Λειψία, 

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Τολέδο για την αστική ανάπτυξη, που εγκρίθηκε κατά την 
άτυπη υπουργική σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Τολέδο στις 22 Ιουνίου 2010,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% των ευρωπαίων πολιτών ζει σε αστικό περιβάλλον και 
εκεί συγκεντρώνονται κυρίως οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και εμφανίζονται οι 
προκλήσεις που αφορούν τον αγώνα ενάντια στην αλλαγή του κλίματος, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, την ευημερία και την ποιότητα ζωής· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις αντιπροσωπεύουν την οικονομική, παραγωγική και 
επαγγελματική μηχανή, και ταυτόχρονα αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο εκδηλώνονται 
τα κρίσιμα φαινόμενα της προαστιοποίησης, της ανεργίας και, γενικότερα, του 
κοινωνικού αποκλεισμού και του διαχωρισμού·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεργασίες αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στον αστικό ιστό 
δημιουργούν προσδοκίες και εντεινόμενα προβλήματα, στα οποία αγωνίζεται να δώσει 
απαντήσεις η παραδοσιακή δημόσια δράση και, ως εκ τούτου, χρειάζονται καινοτόμοι και 
ολοκληρωμένοι μηχανισμοί οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση των παραδοσιακών προσεγγίσεων μπορεί να 
αποτελέσει ευκαιρία για την εκκίνηση μιας διαδικασίας αστικού πειραματισμού και 

                                               
1 ΕΕ C 117 E της 6.5.2010, σ. 73.
2 ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 43.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0284.
4 ΕΕ C 233 E της 28.9.2006, σ. 127.
5 ΕΕ C 306 E της 15.12.2006, σ. 182.
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σχεδιασμού πορείας, με βάση την επανερμηνεία των δράσεων χωροταξίας και των 
συλλογικών αναγκών·

1. επισημαίνει ότι το πρότυπο της τοπικής ανάπτυξης αποτελεί δυνατό σημείο της πολιτικής 
για τη συνοχή, γιατί κινητοποιεί παράγοντες αποφασιστικής σημασίας, ενθαρρύνει τις 
βέλτιστες επιλογές, τις κοινές δράσεις και τη λήψη των πλέον συνεπών, αποτελεσματικών 
και αποδοτικών μέτρων, παρέχοντας επιπλέον μεγάλη προβολή στις κοινοτικές δράσεις 
ακόμα και σε περιοχές της ΕΕ που αντιμετωπίζουν τις δυσκολότερες προκλήσεις·

2. απαιτεί την ανάληψη δράσεων για την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση υφιστάμενων 
τμημάτων των πόλεων, τη λειτουργική ανάπλαση εγκαταλελειμμένων περιοχών, την 
επιστροφή στις κοινότητες χώρων με ιδιαίτερο συμβολισμό και πλούσιων σε μνήμες, οι 
οποίοι έχουν χάσει την αρχική τους λειτουργία ή έχουν σταδιακά παραμεληθεί·

3. ζητεί τη δικτύωση των πολιτιστικών και οικονομικών πόρων, δίνοντας προτεραιότητα στο 
ζήτημα της κοινωνικής βιωσιμότητας του αστικού μετασχηματισμού, γνωρίζοντας ότι οι 
διαδικασίες ανανέωσης και αναβάθμισης των πόλεων ενέχουν πάντοτε τον κίνδυνο 
απομάκρυνσης των πιο ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού·

4. απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που προβλέπει τη διασύνδεση του φυσικού-
περιβαλλοντικού συστήματος με το ιστορικό-πολιτιστικό και το κοινωνικο-παραγωγικό, 
εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη του δικτύου υποδομών, τη βελτίωση των αστικών χώρων 
και την αύξηση του οικονομικού ιστού, και προωθώντας τη μικτή χρήση της γης, μέσω 
της ενσωμάτωσης οικιστικών και μη οικιστικών έργων, υλικών υποδομών και άυλων 
συστημάτων πληροφόρησης·

5. απαιτεί δυναμικές συμμετοχικού σχεδιασμού και εταιρικές σχέσεις με ενώσεις και 
πολίτες, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη σύνδεση μεταξύ των γενικών πολιτικών και 
των συγκεκριμένων εδαφικών πεδίων, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες, την ταυτότητα, 
τη μνήμη και την ιστορία τους και ενισχύοντας την αίσθηση μέλους της κοινότητας και 
την εμπιστοσύνη στους θεσμούς·

6. υπογραμμίζει ότι η αστική αναβάθμιση και η οικονομική αναζωογόνηση είναι στενά 
συνδεδεμένες, και η αξιοποίηση μιας ελκυστικής τοποθεσίας μπορεί να αποτελέσει 
παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης·

7. απαιτεί την ανάληψη αποφασιστικών δράσεων για την καταπολέμηση των συνθηκών 
φτώχειας, μέσω της λειτουργικής αναβάθμισης των κτιρίων και με την ανέγερση 
οικιστικών μονάδων καλύτερα σχεδιασμένων και σε καλύτερες τοποθεσίες, προκειμένου 
να γίνει η πόλη πιο ανταγωνιστική όσον αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα·

8. τονίζει την ανάγκη να οριστικοποιηθεί η αξιοποίηση των κονδυλίων για τη διασφάλιση 
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στις δυσλειτουργίες που προκαλούνται εξαιτίας της 
δημογραφικής εξέλιξης, της προοδευτικής γήρανσης και της συγκέντρωσης του 
πληθυσμού στις πόλεις λόγω φαινομένων μετανάστευσης·

9. επικροτεί την πρόταση της «πλατφόρμας για την αστική ανάπτυξη», η οποία προωθεί τη 
δημιουργία δικτύων μεταξύ των πόλεων και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών, αλλά επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να επεκταθεί και στις αστικές 
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περιοχές·

10. εκτιμά ότι απαιτείται αποθεματικό τουλάχιστον 5% από τους πόρους του ΕΤΠΑ, το οποίο 
πρέπει να χορηγηθεί απευθείας στους δήμους με στόχο την προώθηση της βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης·

11. επισημαίνει, ωστόσο, την ακαμψία που συνεπάγεται η υπαγωγή της χρήσης των εν λόγω 
πόρων στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων (ΟΕΕ)·

12. υπογραμμίζει τη σημασία της συμπερίληψης των αγροτικών περιοχών, εντάσσοντας τις 
ανάγκες τους σε εκείνες των αστικών περιοχών, με στόχο την προώθηση μιας σχέσης που 
να μην είναι συγκρουσιακή αλλά συμπληρωματική και συνεργατική·

13. απαιτεί διεύρυνση των δυνατοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να 
διαχειρίζονται άμεσα τα διαρθρωτικά ταμεία, με σκοπό μια πραγματική πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση η οποία θα εξασφαλίζει τη μεγιστοποίηση των στόχων·

14. υπογραμμίζει την ευκαιρία δημιουργίας ενός δικτύου διασύνδεσης των πιλοτικών 
προγραμμάτων που αφορούν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τα οποία 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το νέο πολυετές πρόγραμμα Horizon 2020, 
προκειμένου να εξασφαλιστούν καινοτόμες λύσεις και αναπαραγώγιμες στρατηγικές στον 
τομέα της αστικής αναβάθμισης·

15. πιστεύει ότι η εμπειρία του «Συμφώνου των Δημάρχων» μπορεί να αποτελέσει ένα καλό 
σημείο εκκίνησης περαιτέρω προόδου στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020·

16. απαιτεί ένα μοντέλο διαχείρισης της κινητικότητας και της στάσης ενσωματωμένο στον 
αστικό σχεδιασμό, με την δέουσα προσοχή στις ανάγκες της αστικής διανομής των 
προϊόντων·

17. πιστεύει ότι η διαχείριση των αποβλήτων αντιπροσωπεύει κοινωνικό ζήτημα το οποίο 
αφορά από κοινού θεσμούς, οικονομία και κοινωνία και, ως εκ τούτου, απαιτεί 
συμμετοχική διακυβέρνηση·

18. επισημαίνει ότι η αύξηση των χώρων πρασίνου και των αστικών πάρκων συνιστά 
στοιχείο μεγάλης αξίας για τη φυσική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, συμβάλλει 
στη ρύθμιση των συνεπειών του μικροκλίματος, αυξάνει τη βιωσιμότητα και την 
ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και μπορεί να ικανοποιήσει τις ψυχαγωγικές και 
κοινωνικές ανάγκες·

19. ελπίζει ότι, κατά τον καθορισμό των μεθόδων αστικής αναβάθμισης, θα δοθεί 
προτεραιότητα σε υλικά και τεχνικές λύσεις που επιτρέπουν τη δημιουργία προτύπων για 
την εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με τους στόχους των κοινοτικών πολιτικών·

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

Ποσοστό μεγαλύτερο από τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Ευρώπης ζει σε αστικές περιοχές. 
Οι πόλεις είναι μέρη όπου προκύπτουν προβλήματα, εκεί όμως εμφωλεύουν και οι δυνητικές 
λύσεις. Στον αστικό ιστό βρίσκουν γόνιμο έδαφος η επιστήμη και η τεχνολογία, ο πολιτισμός 
και η καινοτομία. Από την άλλη, στις πόλεις συγκεντρώνονται στον υπερθετικό βαθμό 
προβλήματα όπως ανεργία, διακρίσεις και φτώχεια. Ομοίως, εκεί εκδηλώνονται κυρίως οι 
συνέπειες της οικονομικής κρίσης και αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις που αφορούν τη 
μείωση του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
ευημερία και την ποιότητα ζωής. Η ανάπτυξη των πόλεών μας θα καθορίσει το μέλλον της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνεται στην πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής με τίτλο «Πόλεις του αύριο. 
Προκλήσεις, οράματα, η πορεία μπροστά», η φάση της αστικής επέκτασης κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες έχει φέρει στην επιφάνεια μια σοβαρή κατάσταση αστικής και 
στεγαστικής υποβάθμισης, η οποία συχνά αποδεικνύεται μέσα από την έλλειψη έργων 
αστικοποίησης και βασικών υπηρεσιών. Πρέπει, μέσα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, να 
προκύψουν νέα κίνητρα και κατάλληλα μέσα που να μας επιτρέπουν να οραματιζόμαστε τις 
πόλεις του μέλλοντος. Ταυτόχρονα, οι πόλεις πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην 
προετοιμασία και στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και των παρεμβάσεων που 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη των επικρατειών τους: κινητικότητα των αστικών 
κέντρων, ενεργειακή αναβάθμιση των πεπαλαιωμένων κατοικιών, δημιουργία νέων 
κοινωνικών κατοικιών, και ούτω καθεξής. Αυτή η συνέργεια πρέπει να δημιουργηθεί μέσα 
από την προώθηση μοντέλων δημοκρατικής συμμετοχής, τη συμμετοχή των πολιτών στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τη συμβολή στην ουσιαστική υλοποίηση της έννοιας της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Η εφαρμογή αυτών των αρχών αποτελεί, επιπλέον, στοιχείο 
αποφασιστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας, ενισχύοντας την έννοια της κοινότητας και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, 
καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και καθιστώντας τις πόλεις πιο ασφαλείς, 
ανοιχτές και ανεκτικές.

Η προώθηση της αστικής αναβάθμισης και ανάπλασης –ως παράγοντες δημιουργίας πλούτου 
και ευκαιριών– αντιπροσωπεύει μια από τις βασικές προκλήσεις που οφείλει να 
αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας τη σχέση μεταξύ των πόλεων και της 
ανάπτυξης και μεταξύ των αστικών κέντρων και των γύρω περιοχών. Όπως αναφέρθηκε, οι 
πόλεις παρουσιάζουν –οξυμμένα– προβλήματα, όπως ανεργία, διακρίσεις και φτώχεια. Το 
ευρωπαϊκό μοντέλο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης κινδυνεύει. Οι δημογραφικές αλλαγές 
βρίσκονται στη βάση μιας σειράς δύσκολων προκλήσεων –γήρανση του πληθυσμού, μείωση 
του αριθμού των κατοίκων, έντονα φαινόμενα ανάπτυξης των προαστίων– που 
προσλαμβάνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη μία πόλη στην άλλη. Επιπλέον, η 
Ευρώπη δεν περνά πλέον φάση σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, και γι’ αυτόν τον λόγο 
πολλές πόλεις αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές στασιμότητας ή οικονομικής ύφεσης. Προς 
το παρόν, οι οικονομίες μας δεν είναι πλέον σε θέση να διασφαλίσουν ένα επαρκές επίπεδο 
απασχόλησης, ενώ ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού είτε είναι αποκλεισμένο 
από την αγορά εργασίας είτε είναι αναγκασμένο να καταφεύγει σε θέσεις εργασίας στον 
τομέα των υπηρεσιών, με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλή αμοιβή. Το γεγονός αυτό εντείνει τις 
ανισότητες, ενώ, ακόμα και στις πιο πλούσιες κοινωνίες και πόλεις, η οικονομική κρίση 
ενισχύει την πόλωση των εισοδημάτων και τον κοινωνικό διαχωρισμό. 
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Επομένως, προκειμένου να αναζωογονηθούν κοινωνικά και οικονομικά οι πόλεις, είναι 
αναγκαίο να επανεξετάσουμε τις μεθόδους αστικοποίησης και εδαφικού σχεδιασμού, 
εγκαινιάζοντας μια φάση σύγκρισης των πρακτικών σχεδιασμού και των μέσων παρέμβασης 
που μπορούν να εμπλουτίσουν τις περιβαλλοντικές, εδαφικές, εμπορικές, μεταφορικές και 
κατευθυντήριες πολιτικές, μέσω της μικτής χρήσης της γης, η οποία θα ενσωματώνει υλικές 
υποδομές και άυλα συστήματα πληροφόρησης. 

Υπ’ αυτήν την έννοια, η συμβολή των προγραμμάτων κοινοτικής πρωτοβουλίας –όπως το 
Urban– υπήρξε καθοριστική επειδή, παράλληλα με τις παρεμβάσεις στη «φυσική πόλη», 
επέτρεψε την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωση: ένας νέος 
τρόπος θεώρησης της αστικής αναβάθμισης –ως προς τα μέσα και τους στόχους– ένα 
ολοκληρωμένο όραμα για να ξεπεραστεί η απλή άθροιση κοινωνικών, οικονομικών, 
περιβαλλοντικών μέτρων και μέτρων υποδομής, μεταξύ άλλων χάρη στην τοπική σύμπραξη. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, αντιμετωπίζοντας 
την πόλη συνολικά, με στόχο να προωθηθεί μια καθολική προσέγγιση των προβλημάτων, να 
ξεπεραστεί ο κατακερματισμός των επιμέρους τομέων και να υιοθετηθεί οριστικά η αρχή της 
ενσωμάτωσης των τομέων δράσης.

Ο νέος προγραμματισμός της πολιτικής για τη συνοχή –μέσω της εν λόγω διαρθρωτικής 
προσέγγισης– πρέπει να εστιάζεται στην ανάπτυξη δράσεων εδαφικής διαχείρισης οι οποίες 
θα θέτουν ως προτεραιότητα την κοινωνική βιωσιμότητα του αστικού μετασχηματισμού, 
αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες ανάπλασης και αναβάθμισης ενέχουν πάντοτε τον κίνδυνο 
απομάκρυνσης των πιο ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να 
διατεθούν μέσα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενισχύοντας την ταυτότητα, τη μνήμη 
και την ιστορία των τόπων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση αυτών των 
στόχων, οι πολιτικές πρέπει να επανασυνδεθούν με τα συγκεκριμένα εδαφικά πεδία, 
αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και τους πόρους. Η ανταγωνιστικότητα της συνολικής 
οικονομίας πρέπει να συνδυάζεται με τις τοπικές οικονομίες, που θα είναι βιώσιμες, 
εδραιώνοντας στον τοπικό οικονομικό ιστό θεμελιώδεις δεξιότητες και πόρους, 
ενθαρρύνοντας παράλληλα την κοινωνική συμμετοχή και την καινοτομία. Για τον σκοπό 
αυτό, θα ήταν σκόπιμο να ανανεωθεί και να ενισχυθεί το μέσο του συμμετοχικού σχεδιασμού
–επειδή η εκπόνηση σχεδίων δράσης και λειτουργικών σχεδίων αποτελεί το πεδίο στο οποίο 
ουσιαστικά υπάρχει αντιπαραβολή με τις ενώσεις, με τους πολίτες και με τους παράγοντες 
που δρουν στην επικράτεια– δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την εταιρική σχέση.

Υπάρχει επίσης μια σειρά από ιδιαιτέρως ευαίσθητα θέματα, στα οποία πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή. Μεταξύ άλλων, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα προάστια –από 
πολλές απόψεις ενδημικές, αλλά οξυμμένες πλέον λόγω των γενικών επιπτώσεων της κρίσης–
αντιπροσωπεύουν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ολόκληρο τον αστικό ιστό και, 
ταυτόχρονα αποτελούν μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις, τόσο για τις πόλεις όσο και 
για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πρέπει να επανεξεταστούν τα προάστια σε συνεργασία με 
τους πολίτες, αποφεύγοντας τις πολιτικές προσεγγίσεις που έχουν χαρακτήρα «από την 
κορυφή προς τη βάση», οι οποίες κινδυνεύουν να συναντήσουν σθεναρή αντίσταση, ειδικά 
μετά από την αποτυχία των ουτοπικών σχεδίων για μεγάλες επαύλεις πνιγμένες στο πράσινο, 
οι οποίες μετατράπηκαν σε εφιαλτικά τσιμεντένια κτίρια που περιβάλλουν απειλητικά τα 
ιστορικά κέντρα της πόλης. Όμως το κλειδί της αναζωογόνησης των προαστίων βρίσκεται 
ακριβώς στην αντιμετώπιση της αντιπαράθεσης με το κέντρο:  αν η πόλη μεταφερθεί στις 
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γειτονιές των προαστίων, τότε τα προάστια μπορούν να αποτελέσουν το επίκεντρο ενός νέου 
μοντέλου κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθούν και οι 
αρχόμενες διαδικασίες εδαφικού διαχωρισμού, ως συνέπεια της κοινωνικής πόλωσης, οι 
οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην ανάπτυξη κλειστών «υποκουλτούρων» με εχθρική 
στάση απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους βασικούς στόχους που εκφράστηκαν στον Χάρτη 
της Λειψίας, στη Διακήρυξη του Τολέδο και στην Εδαφική Ατζέντα 2020, καθώς και στην 
πέμπτη έκθεση για την πολιτική συνοχής, είναι αναγκαίο να τονιστεί εκ νέου η σημασία 
ενίσχυσης της εδαφικής διάστασης στη μελλοντική πολιτική συνοχής. Για την καλύτερη 
επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, πρέπει οι στόχοι αυτοί να 
αντιμετωπιστούν μέσω μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής και οικουμενικής προσέγγισης, η 
οποία θα αφορά όλους τους τομείς, τα διοικητικά επίπεδα και τις εδαφικές επικράτειες. Για 
την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, πρέπει οι μόνιμοι μηχανισμοί συντονισμού να 
συμπληρωθούν από άλλους ευέλικτους, προκειμένου να διασφαλιστεί ο διάλογος και η 
συνεργασία μεταξύ του επιπέδου της εδαφικής επικράτειας και του επιπέδου της διοίκησης, 
αλλά και μεταξύ των διαφόρων τομέων που επηρεάζονται από την αστική ανάπτυξη.

Η έλλειψη προσοχής προς τις αστικές περιοχές αποτελεί μία από τις βασικές αδυναμίες που 
δεν επέτρεψαν στη στρατηγική της Λισαβόνας να αξιοποιήσει πλήρως τους στόχους της ως 
προς την ανάπτυξη και την ομογενοποίηση περιφερειών και εδαφικών επικρατειών. 
Επομένως, το μοντέλο τοπικής ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα της 
μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή, επειδή είναι σε θέση να κινητοποιήσει καθοριστικούς 
παράγοντες – μεταξύ των οποίων οι δεξιότητες και τα κίνητρα του τοπικού πληθυσμού – και 
να ενθαρρύνει τις βέλτιστες επιλογές και τα πιο συνεπή, αποτελεσματικά και οικονομικώς 
αποδοτικά μέτρα.  Επιπλέον, μέσω της ενθάρρυνσης της δημοκρατικής και πολιτειακής 
συμμετοχής στις επιλογές της πολιτικής για τη συνοχή, μπορεί να δοθεί μεγάλη προβολή στις 
κοινοτικές δράσεις, ακόμα και σε περιοχές της ΕΕ που βρίσκονται αντιμέτωπες με πιο 
δύσκολες προκλήσεις και απειλούνται συνεχώς από ένα πνεύμα ευρωσκεπτικισμού το οποίο, 
πολύ συχνά, συνδέεται με φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας. Απαιτείται πραγματική 
εξέλιξη των πολιτικών συνοχής οι οποίες, μέσω μεγαλύτερης και καλύτερης συμμετοχής των 
αστικών περιοχών, είναι σε θέση όχι μόνο να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα και τους 
επιδιωκόμενους στόχους αλλά και να επιτύχουν συναίνεση υπέρ των κοινοτικών θεσμών και 
να εμφυσήσουν ένα ευρωπαϊκό πνεύμα ικανό να υπερνικήσει τις δυσμενείς τάσεις που 
οξύνθηκαν με την οικονομική κρίση.


