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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kaupunkien uudelleensuunnittelun panoksesta talouskasvuun EU:n koheesiopolitiikassa 
(2011/2311(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 ja 176 artiklan, 
joissa vahvistetaan taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoite ja 
määritetään toteutettavat rakenteelliset rahoitusvälineet ja Euroopan aluekehitysrahasto, 
jonka tarkoituksena on edistää suurimpien unionissa esiintyvien alueellisten ongelmien 
korjaamista,

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikan 
osuudesta Lissabonin ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa1,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman todellisen alueellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamisesta EU:ssa − 
maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ehdoton edellytys?2,

– ottaa huomioon komission 9. marraskuuta 2010 antaman taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän viidennen kertomuksen koheesiopolitiikan 
tulevaisuus (COM(2010)0642),

– ottaa huomioon 23. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Uuden osaamisen 
ja työllisyyden ohjelma: Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen" (COM(2010)0682),

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet 
sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle" (COM(2010)0758),

– ottaa huomioon 26. tammikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Resurssitehokas 
Eurooppa – Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke" (COM(2011)0021),

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman EAKR:n ja muiden 
rakennerahastojen tilanteesta ja tulevasta synergiasta tehokkuuden lisäämiseksi3,

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman "BKT ja muut indikaattorit 
– Edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa"4,

                                               
1 EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 120.
2 EUVL C 169 E, 15.6.2012, s. 29.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0286.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0264.
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– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"1,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman komission viidennestä 
koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta strategiasta vuoden 2013 jälkeen2,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston varojen hyödyntämisestä: mitä on opittu EU:n tulevaa 
koheesiopolitiikkaa silmällä pitäen3,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2012 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista 
yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (COM(2011)0615),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 
kumoamisesta (COM(2011)0614),

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2012 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 
kumoamisesta (COM(2011)0607),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta 
(COM(2011)0609),

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisesta foorumista4,

– ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman "Uutta ajattelua 
kaupunkiliikenteeseen"5,

– ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuudesta uudella ohjelmakaudella6, 

– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman kaupunkiliikennettä 
koskevasta toimintasuunnitelmasta1, 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0316.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0403.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0495.
5 EUVL C 294 E, 3.12.2009, s. 42.
6 EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 73.
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– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan kaupunkien 
toimintaohjelmasta ja sen tulevaisuudesta koheesiopolitiikassa2, 

– ottaa huomioon 13. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselman kaupunkiulottuvuudesta 
laajentumisen yhteydessä3, 

– ottaa huomioon 26. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman kaupunkiympäristön 
teemakohtaisesta strategiasta4, 

– ottaa huomioon ja kestävää kaupunkikehitystä käsittelevän Leipzigin peruskirjan, joka 
hyväksyttiin Leipzigissa 24. ja 25. toukokuuta 2007 pidetyssä epävirallisessa 
ministerikokouksessa kaupunkikehityksestä ja alueellisesta koheesiosta, 

– ottaa huomioon Toledossa 22. kesäkuuta 2010 pidetyssä kaupunkikehityksestä vastaavien 
ministerien epävirallisessa kokouksessa hyväksytyn Toledon julistuksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että 80 prosenttia Euroopan kansalaisista elää kaupungeissa ja että juuri 
kaupungeissa talouskriisin vaikutukset tuntuvat kaikkein eniten, ja niissä joudutaan 
tarttumaan ilmastonmuutoksen, työpaikkojen luonnin, hyvinvoinnin ja elämänlaadun 
asettamiin haasteisiin; 

B. ottaa huomioon, että kaupungit ovat talouden, tuottavuuden ja työllisyyden moottori ja 
että samanaikaisesti ne muodostavat ympäristön, jossa ilmenee lähiöihin, työttömyyteen, 
ja yleisemmin sosiaaliseen syrjäytymiseen ja syrjintään liittyviä vaikeita ongelmia;

C. ottaa huomioon, että kaupunkialueilla käynnissä olevat muutosprosessit saavat aikaan yhä 
suurempia odotuksia ja ongelmia, joihin on vaikea puuttua perinteisin julkisin toimin ja 
jotka kuitenkin edellyttävät innovatiivisia ja yhtenäisiä taloudellisen ja sosiaalisen 
koheesion mekanismeja;

D. ottaa huomioon, että perinteisten lähestymistapojen uudelleentarkastelu voi tarjota 
mahdollisuuden käynnistää kaupunkisuunnitteluun liittyvät kokeilut ja suunnitteluun 
liittyviä toimia, jotka perustuvat yhteisten tilojen ja tarpeiden suunnitteluhankkeiden 
uudelleenlaadintaan;

1. panee merkille, että paikallinen kehitysmalli on koheesiopolitiikan vahvuus, koska se 
käynnistää ratkaisevia toimia, kannustaa tekemään parempia valintoja, laatimaan yhteisiä 
toimenpiteitä ja entistä johdonmukaisempia, tehokkaampia ja toimivampia toimia, ja 
lisäksi tarjoaa lisäksi laajaa näkyvyyttä unionin toimenpiteille niillä EU:n alueilla, jotka 
ovat kaikkein vaikeimpien haasteiden edessä;

                                                                                                                                                  
1 EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 43.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0284.
3 EUVL C 233 E, 28.9.2006, s. 127.
4 EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 182.
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2. kannustaa sellaisiin toimiin, joilla pyritään viemään loppuun kaupungin nykyisiä osia 
koskevat hankkeet ja kunnostamaan ne, edistämään asumattomien alueiden toimivuuden 
muutoksia, palauttamaan yhteisölle sellaiset vahvasti symboliset ja perinteiltään arvokkaat 
alueet, jotka ovat menettäneet alkuperäisen merkityksensä tai joita on pikku hiljaa 
laiminlyöty;

3. kehottaa luomaan kulttuuri- ja talousresurssien verkoston, jossa otetaan painopisteeksi 
kaupunkien muutoshankkeiden sosiaalinen kestävyys ja otetaan huomioon, että 
kaupunkialueiden uudelleenkehittämis- ja elvytysprosesseihin sisältyy aina se vaara, että 
kaikkein heikoimmat väestönosat joutuvat lähtemään pois;

4. toivoo sellaisen yhtenäisen lähestymistavan luomista, jossa otetaan huomioon luonnon ja 
ympäristön yhteys historiallis-kulttuuriseen ympäristöön sekä sosiaalis-tuotannolliseen 
ympäristöön, takaamalla infrastruktuuriverkoston kehitys, kaupunkialueiden parantaminen 
sekä talousrakenteen kasvu sekä edistämällä alueen monipuolisia käyttötapoja niin, että 
yhdistetään asuinrakennuksia ja muita rakennuksia, fyysisiä infrastruktuureja ja 
aineettomia yhteyksien järjestelmiä;

5. kehottaa luomaan osallistumista kannustavia suunnittelutoimia ja kumppanuuksia eri 
järjestöjen ja kansalaisten kanssa, jotta voidaan taata välttämätön yhteys yleisten 
poliittisten toimien ja eri alueiden välillä korostamalla niiden erityispiirteitä, identiteettiä, 
perinteitä ja historiaa sekä vahvistamalla kansalaisten tunnetta kuulumisesta yhteisöön 
sekä heidän luottamustaan eri instituutioihin;

6. korostaa, että kaupunkien elvytys ja talouden elpyminen liittyvät tiiviisti toisiinsa ja että 
houkuttelevien paikkojen toteuttamisesta voi muodostua taloutta elvyttävä tekijä;

7. kehottaa laatimaan vahvoja toimia energiaköyhyyden torjumiseksi parantamalla 
rakennusten toimivuutta ja rakentamalla nykyistä paremmin suunniteltuja ja paremmin 
sijoitettuja asuinrakennuksia niin, että kaupunki kykenee vastaamaan paremmin 
ympäristöongelmiin;

8. huomauttaa, että on tarpeen sopia lopullisesti varojen käytöstä, jotta voidaan taata 
yhtenäinen ratkaisu ongelmiin, jotka johtuvat väestönkehityksestä, asteittaisesta 
ikääntymisestä ja muuttoliikkeistä väestön kaupunkiin keskittymisen seurauksena;

9. on tyytyväinen kaupunkikehityksen ohjelmaa koskevaan ehdotukseen, jolla edistetään 
kaupunkien välisten verkostojen luomista ja hyvien kokemusten ja käytäntöjen vaihtoa, 
mutta painottaa, että ne olisi laajennettava koskemaan kaupunkialueita;

10. pitää tervetulleena, että ainakin EAKR:n rahastoista otetaan käyttöön 5 prosentin varaus, 
joka osoitetaan suoraan kunnille niiden kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi;

11. panee kuitenkin merkille näiden varojen käyttöehdon tiukkuuden yhdennettyjen 
alueellisten investointien yhteydessä;

12. korostaa, että on tärkeää huomioida maaseutualueita niin, että niiden tarpeet yhdistetään 
kaupunkialueiden tarpeisiin ja edistetään sellaista suhdetta, johon ei liity ristiriitoja vaan 
jossa alueet täydentävät toisiaan ja ovat yhteentoimivia;
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13. kehottaa parantamaan paikallisviranomaisten mahdollisuuksia hallita suoraan 
rakennerahastoja sellaisen todellisen monitasoisen hallinnon toteuttamiseksi, joka takaa 
tavoitteiden maksimoinnin;

14. painottaa tilaisuutta luoda verkosto EAKR:stä rahoitettujen kestävän kaupunkikehityksen 
kokeiluhankkeiden ja uuden monivuotisen Horizon 2020 -ohjelman välille, jotta voidaan 
taata innovatiivisia ratkaisuja ja toisinnettavia strategioita, joista voidaan ottaa muuallakin 
mallia kaupunkien elvytyshankkeiden yhteydessä;

15. on vakuuttunut siitä, että kaupunginjohtajien yleiskokouksesta saadut kokemukset voivat 
tarjota hyvän lähtökohdan uusien tulosten saavuttamiselle Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita toteutettaessa;

16. kehottaa luomaan kaupunkisuunnittelun mukainen liikenteen ja pysäköinnin hallintamalli, 
jossa otetaan tarkoituksenmukaisesti huomioon tavaroiden jakelutarpeet kaupunkialueilla;

17. on vakuuttunut siitä, että jätehuolto on sosiaalinen ongelma, joka koskee instituutioita, 
taloutta ja yhteiskuntaa, ja että se edellyttää näin ollen osallistumiseen perustuvaa 
hallintoa;

18. panee merkille, että viheralueiden ja kaupunkipuistojen lisäämisellä on valtava arvo 
luonnon-, historian- ja kulttuuriperinnölle ja että se edistää mikroilmaston vaikutusten 
säätelyä, vahvistaa kestävyyttä ja kaupunkiympäristön laatua sekä auttaa täyttämään 
virkistykseen liittyviä ja sosiaalisia tarpeita;

19. toivoo, että kaupunkien elvytysprosessien määrittämisessä painotetaan sellaisia 
materiaaleja ja teknisiä ratkaisuja, jotka noudattavat energiansäästön vaatimuksia 
Euroopan unionin poliittisiin toimiin liittyvien tavoitteiden mukaisesti;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Yli kaksi kolmasosaa Euroopan väestöstä elää kaupunkialueilla. Kaupungit ovat paikkoja, 
joilla ilmenee ongelmia, mutta ne ovat myös paikkoja, joissa on mahdollista löytää ratkaisuja. 
Kaupunkialueilla kukoistavat tiede ja teknologia, kulttuuri ja innovaatio. Toisaalta 
kaupunkeihin on keskittynyt myös laajoja ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi työttömyyteen, 
syrjintään ja köyhyyteen. Lisäksi kaupungeissa talouskriisin seuraukset tuntuvat kaikkein 
vahvimmin, ja niissä joudutaan pureutumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien vaikutusten 
lieventämisen, työpaikkojen luonnin, hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamisen haasteisiin. 
Juuri kaupunkiemme kehityksestä riippuu taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen kehityksen 
tulevaisuus.

Kuten komission hiljattain laatimassa tutkimuksessa "Huomispäivän kaupungit, haasteet, 
visiot, etenemistavat" on korostettu, viime vuosikymmenten kaupunkien laajentumisvaihe on 
tuonut esiin kaupunkien ja rakennusten rappeutumiseen liittyvän vakavan ongelman, joka on 
usein ilmentynyt puutteellisina rakennussuunnitelmina ja peruspalveluina. Euroopan unionin 
toimielinten on siis tarjottava uusia kannustimia ja tarkoituksenmukaisia välineitä, joiden 
avulla voidaan pohtia tulevaisuuden kaupunkeja. Samanaikaisesti kaupunkien on toimittava 
aktiivisesti Euroopan unionin toimien ja sellaisten toimenpiteiden valmistelussa ja 
toteutuksessa, joilla on välitön vaikutus niiden alueiden kehitykseen, kuten kaupunkien 
keskustojen liikenteeseen, vanhanaikaisten rakennusten energiankulutuksen uudistamiseen, 
uusien yhteiskunnan tukemien asuntojen rakentamiseen ja niin edelleen. Tämä yhteisvaikutus 
on toteutettava edistämällä demokratiaan osallistumisen malleja ja ottamalla kansalaiset 
mukaan päätöksentekoprosesseihin sekä edistämällä konkreettisesti Euroopan kansalaisuuden 
käsitettä. Näiden periaatteiden toteuttaminen on myös ratkaiseva tekijä silloin, kun on 
vastattava monikulttuurisen yhteiskunnan tuomiin haasteisiin ja vahvistettava tunnetta 
yhteisöön kuulumisesta sekä luottamusta instituutioihin torjumalla samalla sosiaalista 
syrjäytymistä ja luomalla kaupungeista nykyistä turvallisempia, avoimempia ja 
suvaitsevaisempia.

Kaupunkialueiden uudelleenkehittämis- ja elvytysprosessien tavoitteena on luoda vaurautta ja 
mahdollisuuksia, ja niiden edistäminen onkin yksi niistä tärkeimmistä haasteista, jotka 
Euroopan unionin on ratkaistava vahvistamalla kaupunkien välistä yhteyttä sekä kaupunkien 
keskustojen ja niitä ympäröivien alueiden kehitystä. Kuten aikaisemmin todettiin, 
kaupungeissa korostuvat työttömyyteen, syrjintään ja köyhyyteen liittyvät ongelmat. 
Euroopan kestävän kaupunkikehityksen malli on vaarassa. Väestörakenteen muutokset ovat 
erinäisten haasteiden taustalla. Näitä ovat väestön ikääntyminen, asukasmäärän väheneminen, 
lähiöihin liittyvät laajat ongelmat, ja niiden piirteet vaihtelevat eri kaupunkien välillä. 
Eurooppa ei myöskään ole enää sellaisessa vaiheessa, jossa talous kasvaisi jatkuvasti, joten 
monet kaupungit joutuvat käsittelemään vakavia stagnaatioon tai talouden tilan 
heikkenemiseen liittyviä uhkia. Talousjärjestelmämme eivät siis tällä hetkellä kykene enää 
takaamaan riittävää työllisyystasoa, ja yhä suurempi väestön osa jää työmarkkinoiden 
ulkopuolelle tai joutuu siirtymään palvelualan työpaikkoihin, joissa ei vaadita paljon 
ammattitaitoa ja joista maksetaan alhaista palkkaa. Tämä lisää eriarvoisuutta, ja samalla jopa 
kaikkein vauraimmissa yhteiskunnissa ja kaupungeissa talouskriisi lisää tulojen polarisaatiota 
ja sosiaalista erottelua.
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Kaupunkien sosiaalisen ja taloudellisen tilan elvyttämiseksi on siis pohdittava uudelleen 
kaupunkisuunnittelun ja aluesuunnittelun menetelmiä ja alettava vertailla sellaisia 
suunnittelumenetelmiä ja toteutusvälineitä, joilla voidaan parantaa ympäristöön, alueisiin, 
kaupankäyntiin, kuljetuksiin ja tieverkostoihin liittyviä toimia sellaisen monipuolisen alueen 
hyödyntämisen avulla, jossa yhdistyvät fyysiset infrastruktuurit ja aineettomat yhteyksien 
järjestelmät. 

Tässä yhteydessä unionin aloiteohjelmien, kuten Urban-ohjelman, panos on ollut merkittävä, 
koska niin sanotun fyysisen kaupungin toiminnan ohella se on mahdollistanut sosiaaliseen 
integroitumiseen tähtäävien toimien aktivoinnin. Kyse on uudesta tavasta nähdä 
kaupunkialueiden elvyttäminen niin, että otetaan huomioon keinot ja tavoitteet. Tällä 
kokonaisvaltaisella visiolla pyritään jättämään taakse pelkkä sosiaalisten, taloudellisten 
toimien, ympäristöön ja infrastruktuuriin liittyvien toimien yhteen niputtaminen niin, että 
myös paikalliset toimijat otetaan mukaan päätöksentekoon. On siis edettävä tällä linjalla ja 
tarkasteltava kaupunkeja kokonaisuutena niin, että voidaan edistää yleisiä ongelmien 
ratkaisumalleja, jättää taakse yksittäisten sektorien lokerointi ja noudattaa lopullisesti eri aloja 
koskevien toimien integroinnin periaatetta.

Uudessa yhteenkuuluvuuspolitiikkaa koskevassa ohjelmassa on kehitettävä rakenteellisen 
lähestymistavan kautta sellaisia aluehallinnollisia toimia, joissa painotetaan 
kaupunkisuunnittelun muutosten kestävää yhteiskunnallista kehitystä, ja otettava huomioon 
se, että uudelleenkehittämis- ja elvytysprosesseihin sisältyy aina se vaara, että kaikkein 
heikoimmat väestönosat joutuvat lähtemään pois. Samaan aikaan on laadittava myös välineitä, 
joilla lisätään elämänlaatua ja korostetaan alueiden identiteettiä, perinteitä ja historiaa. Näiden 
tavoitteiden maksimoimiseksi toimet on liitettävä uudelleen alueiden erityistarpeisiin ja on 
korostettava niiden erityispiirteitä ja resursseja. Maailmantalouden kilpailukyvyn rinnalla 
tarvitaan kestäviä paikallisia talousjärjestelmiä, joilla juurrutetaan paikalliseen taloudelliseen 
toimintaan keskeisiä taitoja ja resursseja sekä kannustetaan yhteiskunnallista osallisuutta ja 
innovaatiota. Tässä tarkoituksessa olisi tärkeää ottaa jälleen käyttöön osallisuutta painottavan 
suunnittelun keinot ja kannustaa niiden käyttöä, koska juuri toimintasuunnitelmat ja 
operatiiviset hankkeet luovat sen ympäristön, jossa luodaan todelliset yhteydet eri järjestöihin 
ja kansalaisiin kaikkiin alueiden hyväksi työtä tekeviin ja avataan väylät kumppanuuden 
rakentamiseen.

On myös joitakin varsin arkaluonteisia aiheita, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Näitä ovat esimerkiksi kaupunkien reuna-alueiden kohtaamat vaikeudet. Ne ovat monella 
tapaa paikallisia, mutta juuri nyt ne korostuvat kriisin kaikkein yleisimpien vaikutusten 
vuoksi. Siksi ne muodostavat yhden suurimmista haasteista sekä kaupungeille että Euroopan 
unionin toimielimille. On pohdittava kaupunkien reuna-alueiden tilaa yhdessä kansalaisten 
kanssa niin, että vältetään ylhäältä alas -käytäntöjä. Kyseiset käytännöt ovat vaarassa joutua 
voimakkaan vastustuksen kohteeksi sen jälkeen, kun kuvitelmat suurista asuinrakennuksista 
viheralueiden keskellä ovat romuttuneet ja nämä rakennukset ovatkin muuttuneet 
painajaismaisen suuriksi sosiaalisiksi asunnoiksi, jotka ympäröivät uhkaavasti kaupungin 
historiallista keskustaa. Sen sijaan tärkein asia kaupunkien reuna-alueiden elvyttämisen 
kannalta onkin se, että tehdään loppu vastakkainasettelusta kaupunkien reuna-alueiden ja 
keskustojen kanssa. Kun kaupunki onnistutaan ulottamaan syrjäisiin kaupunginosiin, reuna-
alueista voi muodostua uuden sosiaalis-taloudellisen kehityksen mallin keskeinen tekijä. Tällä 
tavoin voitaisiin torjua myös sosiaalisesta polarisoitumisesta johtuvan alueellisen erottelun 
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prosessit, jotka saattavat johtaa suljettujen "alakulttuurien" kehittymiseen. Ne puolestaan 
voivat pitää sisällän vihamielisiä käyttäytymismalleja muuta yhteiskuntaa kohtaan.

Leipzigin peruskirjassa, Toledon julistuksessa ja alueellisessa agendassa 2020 sekä 
viidennessä alueellista koheesiota käsittelevässä kertomuksessa määriteltyjen tärkeimpien 
painopisteiden ja periaatteiden mukaisesti on tarpeen muistuttaa alueellisen ulottuvuuden 
painottamisen merkityksestä tulevassa koheesiopolitiikassa. Eurooppa 2020 -strategian 
tärkeimmät tavoitteet on pyrittävä saavuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla, ja niitä on 
käsiteltävä kokonaisvaltaisella, johdonmukaisella ja yleisellä tavalla, jossa ovat mukana 
kaikki sektorit, hallintotasot ja alueet. Tämän menetelmän toteuttamiseksi pysyviin 
koordinointimekanismeihin on liitettävä muita joustavia mekanismeja, jotta voidaan varmistaa 
eri alueellisten ja hallinnollisten tasojen sekä kaupunkikehitykseen liittyvien eri alojen välinen 
vuoropuhelu ja yhteistyö.

Kaupunkialueiden vähäinen huomiointi on yksi suurimmista heikkouksista, jotka ovat 
estäneet Lissabonin strategiaa täyttämästä täysipainoisesti näitä alueiden ja maa-alueiden 
kehittämiseen ja yhtenäistämiseen liittyviä tavoitteita. Paikallinen kehitysmalli voi siis olla 
tulevan koheesiopolitiikan vahvuus, koska sillä kyetään panemaan liikkeelle ratkaisevia 
asioita, kuten paikallisen väestön taidot ja motivaatiot, ja kannustaa tekemään parhaita 
valintoja ja valitsemaan kaikkein johdonmukaisimmat, tehokkaimmat ja taloudellisesti 
toimivimmat toimet. Lisäämällä myös demokraattista osallisuutta ja kansalaisten 
osallistumista päätöksentekoon voidaan tarjota laajaa näkyvyyttä EU:n toimenpiteille myös 
niillä EU:n alueilla, jotka kohtaavat kaikkein vaikeimpia haasteita ja joita uhkaa jatkuvasti 
euroskeptisyyden vaara, ja se on puolestaan usein yhteydessä rasismin ja muukalaisvihan 
ilmiöihin. Koheesiotoimia on kehitettävä perusteellisesti niin, että kaupunkialueiden entistä 
laajemman ja paremman osallisuuden avulla kyetään maksimoimaan tuloksia ja asetettuja 
tavoitteita sekä saamaan aikaan hyväksyntää Euroopan unionin toimielimiä kohtaan ja 
euromyönteistä henkeä, jonka avulla voidaan voittaa talouskriisin entisestään vahvistamat 
jakautumista aiheuttavat suuntaukset.


