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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förnyelse av stadsbebyggelse som bidrag till ekonomisk tillväxt inom ramen för 
EU:s sammanhållningspolitik
(2011/2311(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 174 och 176 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, vilka fastställer målet om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 
liksom de finansiella strukturinstrument som ska uppnås samt Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, vars syfte är att bistå med att avhjälpa de största regionala obalanserna 
i unionen,

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

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om sammanhållningspolitikens 
bidrag till att uppnå Lissabon- och EU 2020-målen1,

– med beaktande av sin resolution av den 14 december 2010 om att uppnå verklig territoriell, 
social och ekonomisk sammanhållning inom EU – en nödvändig förutsättning för global 
konkurrenskraft?2,

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

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 november 2010 om en agenda 
för ny kompetens och arbetstillfällen – EU:s bidrag till full sysselsättning 
(COM(2010)0682),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2010 om den 
europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för social 
och territoriell sammanhållning (COM(2010)0758),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 januari 2011 om ett 
resurseffektivt Europa – flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin (COM(2011)0021),

– med beaktande av sin resolution av den 23 juni 2011 om lägesrapport om och framtida 
synergier för ökad effektivitet mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden och andra 
strukturfonder3,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 om Bortom BNP – Att mäta framsteg i 

                                               
1 EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 120.
2 EUT C 169 E, 15.6.2012, s. 29.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0286.



PE491.162v01-00 4/10 PR\904623SV.doc

SV

en föränderlig värld1,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 om investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla2,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om kommissionens femte 
sammanhållningsrapport och strategin för sammanhållningspolitiken efter 20133,

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 om utnyttjandet av struktur-
och sammanhållningsfonderna: lärdomar för EU:s framtida sammanhållningspolitik4,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådet förordning av den 
14 mars 2012 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den 
gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006 (COM(2011)0615),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådet förordning av den 
6 oktober 2011 om särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1080/2006 (COM(2011)0614),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådet förordning av den 
14 mars 2012 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) 
nr 1081/2006 (COM(2011)0607),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådet förordning av den 
6 oktober 2011 om Europeiska unionens program för social förändring och social 
innovation (COM(2011)0609),

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om den europeiska plattformen 
mot fattigdom och social utestängning5,

– med beaktande av sin resolution av den 9 juli 2008 om temat Mot en ny kultur för rörlighet 
i städer 6,

– med beaktande av sin resolution av den 24 mars 2009 om den urbana dimensionen av 
sammanhållningspolitiken under den nya programperioden7, 

– med beaktande av sin resolution av den 23 april 2009 om handlingsplanen för rörlighet i 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0264.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0316.
4 Antagna texter, P7_TA(2011)0403.
5 Antagna texter, P7_TA(2011)0495.
6 EUT C 294 E, 3.12.2009, s. 42.
7 EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 73.
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städerna1, 

– med beaktande av sin resolution av den 23 juni 2011 om programmet för städer i Europa 
och dess framtid i sammanhållningspolitiken2, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 oktober 2005 om den urbana dimensionen och 
utvidgningen3, 

– med beaktande av sin resolution av den 26 september 2006 om den temainriktade strategin 
för stadsmiljön4,

– med beaktande av Leipzigstadgan om hållbara städer i Europa, som godkändes i samband 
med det informella ministermöte om stadsutveckling och territoriell sammanhållning som 
hölls den 24–25 maj 2007 i Leipzig, 

– med beaktande av Toledoförklaringen för stadsutveckling, som godkändes i samband med 
det informella ministermöte som hölls den 22 juni 2010 i Toledo,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0000/2012), och 
av följande skäl:

A. 80 procent av Europas invånare bor i tätorter, och det är i dessa som den ekonomiska 
krisens följder i första hand känns av. Det är också i tätorterna som man måste anta 
utmaningen att bekämpa klimatförändringarna, skapa arbetstillfällen samt främja välstånd 
och livskvalitet. 

B. Städerna utgör den ekonomiska motorn och motorn för produktion och sysselsättning, och 
samtidigt är det i städerna som man påträffar fenomen som okontrollerad stadsutbredning, 
arbetslöshet och, i mer allmänna termer, social utestängning och segregering.

C. De omvandlingsprocesser som pågår i städerna skapar allt större förväntningar och 
problem, som det är svårt att tillmötesgå respektive lösa med hjälp av de traditionella 
åtgärder som vidtas av myndigheter och andra offentliga organ. Således behövs det 
innovativa och helhetsinriktade mekanismer för ekonomisk och social sammanhållning.

D. En revidering av de traditionella tillvägagångssätten skulle kunna fungera som en 
språngbräda för att inleda olika typer av projekt och experimentverksamhet i städerna som 
utgår från en omtolkning av åtgärderna för planering av offentliga rum och behov.

1. Europaparlamentet betonar att den lokala utvecklingsmodellen utgör en av 
sammanhållningspolitikens starka punkter eftersom den mobiliserar avgörande faktorer 
och främjar valet av bästa alternativ, gemensamma insatser och de mest följdriktiga, 
effektiva och ändamålsenliga åtgärderna. Dessutom synliggör den väl unionens insatser, 

                                               
1 EUT C 184 E, 8.7.2010, s. 43.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0284.
3 EUT C 233 E, 28.9.2006, s. 127.
4 EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 182.
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bl.a. på områden där EU står inför de svåraste utmaningarna.

2. Europaparlamentet efterlyser åtgärder för slutförande och återställande av befintliga 
stadsdelar, funktionell omvandling av övergivna områden samt återlämnande till 
samhället av starkt symbolladdade områden av stort historiskt värde som har förlorat sin 
ursprungliga funktion eller som stegvis har förfallit.

3. Europaparlamentet förespråkar att de kulturella och de ekonomiska resurserna ska 
inordnas i nätverk. Den viktigaste frågan är stadsomvandlingens sociala hållbarhet med 
tanke på att stadsförnyelse alltid medför en risk för att samhällets svagaste grupper slås ut.

4. Europaparlamentet efterlyser ett integrerat tillvägagångssätt som säkerställer samverkan 
mellan å ena sidan natur och miljö och andra sidan dels historia och kultur dels samhälle 
och produktion. Ett sådant tillvägagångssätt måste garantera att infrastrukturnätet 
utvecklas, att stadsområdena förbättras och att ekonomin expanderar samt främja 
gemensam användning av territoriet tack vare integration mellan bostäder och andra 
byggnader, materiell och immateriell infrastruktur.

5. Europaparlamentet efterlyser en projekteringsprocess som är öppen för alla och 
partnerskap med sammanslutningar och allmänhet för att säkerställa den nödvändiga 
kopplingen mellan den allmänna politiken och de specifika territoriella aspekterna, varvid 
det är viktigt att framhäva det specifika territoriets särdrag, identitet och historia liksom att 
stärka känslan av samhörighet med lokalsamhället och förtroendet för institutionerna.

6. Europaparlamentet understryker att det finns en nära koppling mellan stadsförnyelse och 
ekonomisk nystart, och att skapandet av en attraktiv plats kan bli den avgörande faktorn 
för ekonomisk återhämtning.

7. Europaparlamentet efterlyser tydliga åtgärder för att bekämpa energifattigdomen, bl.a. att 
göra byggnader mer funktionella och att bygga bättre bostäder i gynnsammare lägen, för 
att på detta sätt göra städerna mer miljövänliga.

8. Europaparlamentet påpekar att resursutnyttjandet måste koncentreras för att garantera att 
de negativa aspekterna av den demografiska utvecklingen, det progressiva åldrandet och 
den stadsförtätning som orsakas av invandring hanteras på ett integrerat sätt.

9. Europaparlamentet välkomnar förslaget ”plattform för stadsutveckling” som kommer att 
främja inrättandet av nätverk mellan städerna och utbytet av erfarenheter och bästa praxis, 
men betonar att förslaget även borde omfatta tätortsområden.

10. Europaparlamentet värdesätter tillgången till en reserv på minst 5 procent av Erufs medel 
som ska avsättas direkt för kommunerna i syfte att främja hållbar stadsutveckling.

11. Europaparlamentet betonar dock att utnyttjandet av dessa medel är snävt kopplat till de 
integrerade territoriella investeringarna.

12. Europaparlamentet understryker betydelsen av att involvera landsbygdsområdena och att 
behandla deras krav tillsammans med tätortsområdenas krav; detta för att främja ett 
konfliktfritt förhållande som skapar synergier och där båda sidor kompletterar varandra.
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13. Europaparlamentet efterlyser en utökning av de lokala myndigheternas kapacitet att direkt 
förvalta strukturfondsmedlen, i syfte att få till stånd ett verkligt flernivåstyre som 
garanterar målmaximering.

14. Europaparlamentet understryker det lämpliga i att bygga nätverk mellan pilotprojekt för 
hållbar stadsutveckling som finansieras via Eruf och det nya fleråriga programmet 
Horisont 2020, för att garantera innovativa lösningar och strategier som kan tillämpas i 
samband med stadsförnyelsearbete.

15. Europaparlamentet är övertygat om att erfarenheterna från ”borgmästaravtalet” kan utgöra 
en god utgångspunkt för ytterligare framsteg på vägen mot uppnåendet av Europa 
2020-strategins mål.

16. Europaparlamentet efterlyser en modell för hantering av rörlighet och parkering som ska 
vara integrerad i stadsplaneringen, med lämplig hänsyn tagen till de villkor som gäller för 
städernas varutransporter.

17. Europaparlamentet är övertygat om avfallshanteringen är en social fråga som angår 
institutioner, ekonomi och samhälle och som därför kräver en styrning som alla parter är 
involverade i.

18. Europaparlamentet betonar att utökningen av grönområden och parker i städerna utgör ett 
mycket värdefullt element för städernas natur, kultur och historia, bidrar till att reglera 
effekterna av städernas mikroklimat, ökar stadsmiljöns hållbarhet och kvalitet och gör det 
möjligt att tillgodose sociala och fritidsrelaterade krav.

19. Europaparlamentet förespråkar att man vid fastställandet av stadsförnyelseprocesserna ska 
prioritera material och tekniska lösningar som möjliggör energibesparingar, i enlighet med 
målen för EU:s politik.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Mer än två tredjedelar av den europeiska befolkningen bor i tätortsområden. Städerna är 
platser där det uppstår problem, men där det också är möjligt att hitta lösningar. I städerna 
frodas vetenskap och teknik, kultur och innovation. Samtidigt är det i städerna som problem 
som arbetslöshet, diskriminering och fattigdom påträffas i stor skala. På samma sätt är det i 
städerna som den ekonomiska krisens följder i första hand känns av och där man måste anta 
utmaningen att bekämpa klimatförändringarna, skapa arbetstillfällen samt främja välstånd och 
livskvalitet. Utvecklingen av Europas städer kommer att bli avgörande för den framtida 
ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen.

I den av kommissionen nyligen offentliggjorda studien ”Framtidens städer: utmaningar, idéer 
och prognoser” betonas det att de senaste decenniernas stadsutbredning har avslöjat en 
allvarlig situation med förslumning av städer som ofta har tagit sig uttryck i avsaknaden av 
underhållsarbeten och grundläggande tjänster. EU:s institutioner bör således erbjuda nya 
åtgärder och instrument som gör det möjligt att ta ansvar för framtidens städer. Samtidigt bör 
städerna aktivt delta i planeringen och genomförandet av EU:s politik och av de åtgärder som 
direkt påverkar deras utveckling, dvs. rörlighet i stadskärnorna, ombyggnad av omoderna 
bostäder för att göra dem mer energieffektiva, uppförande av nya subventionerade bostäder, 
etc. En synergi av detta slag ska skapas genom att man främjar modeller för demokratiskt 
deltagande, involverar medborgarna i beslutsprocesserna och konkret bidrar till 
förverkligandet av begreppet europeiskt medborgarskap. Tillämpningen av dessa principer är 
dessutom en avgörande faktor för att bemöta det mångkulturella samhällets utmaningar 
genom att man stärker känslan av samhällstillhörighet och förtroendet för samhällets 
institutioner, motverkar den sociala utestängningen och skapar tryggare, öppnare och 
tolerantare städer.

Att främja stadsförnyelse – som ska ses som liktydigt med skapandet av välstånd och 
möjligheter – utgör en av de främsta utmaningar som Europeiska unionen måste tackla genom 
att stärka bandet mellan stad och utveckling och mellan stadskärnor och kringliggande 
områden. Det har redan nämnts att städerna uppvisar allvarliga problem såsom arbetslöshet, 
diskriminering och fattigdom. Den europeiska modellen för hållbar stadsutveckling är i fara. 
De demografiska förändringarna skapar en rad utmaningar – befolkningens åldrande, 
minskningen av antalet invånare, den kraftiga okontrollerade stadsutbredningen – som tar sig 
olika uttryck i olika städer. Det råder inte heller längre konstant ekonomisk tillväxt i Europa, 
vilket leder till att många städer brottas med allvarliga hot i form av stagnation eller 
ekonomisk nedgång. I dagens läge förmår de europeiska ekonomierna således inte längre 
garantera en önskvärd sysselsättningsnivå, och en allt större del av befolkningen är antingen 
utesluten från arbetsmarknaden eller tvingad att nöja sig med lågkvalificerade och dåligt 
betalda arbeten inom tjänstesektorn. Detta ökar skillnaderna samtidigt som den ekonomiska 
krisen vidgar inkomstpolariseringen och den sociala segregationen till och med i de rikaste 
samhällena och städerna.

För att gjuta nytt liv i städernas sociala och ekonomiska liv krävs det således nytänkande när 
det gäller de metoder som används inom byggsektorn och den fysiska planeringen. Man måste 
diskutera planeringsmetoder och åtgärder så att dessa kompletterar miljöpolitiken, den 
territoriella politiken, handelspolitiken, transportpolitiken och trafikpolitiken tack vare en 
gemensam användning av territorier som omfattar materiell och immateriell infrastruktur. 
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Härvidlag har stödet från gemenskapsinitiativ som Urban varit avgörande, eftersom det vid 
sidan av åtgärder avseende den ”fysiska staden” har gjort det möjligt att aktivera åtgärder för 
social integration – ett nytt sätt att se på stadsförnyelsen – ifråga om instrument och mål –, en 
integrerad vision för att komma tillrätta med staplandet på varandra av sociala, ekonomiska, 
miljömässiga och infrastrukturrelaterade åtgärder, bl.a. genom involvering av lokala partner. 
Följaktligen måste man fortsätta i detta spår och se till städernas helhet, i syfte att främja ett 
globalt angreppssätt på problemen, komma tillrätta med uppdelningen mellan de enskilda 
sektorerna och slutgiltigt uppnå principen om integrering mellan olika insatser.

Genom den nya planeringen av sammanhållningspolitiken – via detta strukturerade 
angreppssätt – bör det utvecklas åtgärder för territoriell förvaltning som i samband med 
stadsomvandlingen prioriterar den sociala hållbarheten, med tanke på att stadsförnyelse alltid 
medför en risk för att samhällets svagaste grupper slås ut. Man måste också ta fram 
instrument för att öka livskvaliteten med hänsyn tagen till områdenas identitet och historia. 
För att garantera en maximering av dessa mål måste politiken kopplas till de specifika 
territoriella aspekterna, varvid särdrag och resurser måste tillvaratas. Konkurrensen inom den 
globala ekonomin måste backas upp av hållbara lokala ekonomier. Man måste förankra 
grundläggande kompetens och resurser i den lokala ekonomiska strukturen samt främja 
samhällsdeltagande och innovation. I detta syfte vore det lämpligt att nylansera och främja det 
planeringsinstrument som är öppet för alla eftersom det är just i samband med utformningen 
av handlingsplaner och operativa projekt som man konfronteras med sammanslutningar, 
medborgare och alla de aktörer som är verksamma i området i fråga och därmed banar väg för 
partnerskap.

Det finns även en rad särdeles känsliga frågor som särskilt måste uppmärksammas. Bland 
annat utgör förorternas problem – som många anser vara inneboende men som nu har 
förvärrats av krisens mer allmänna följder – en akut risk för städerna som helhet. Samtidigt 
utgör de en av städernas och de europeiska institutionernas allra viktigaste utmaningar. Man 
måste, tillsammans med invånarna, ändra förhållningssätt till förorterna och undvika 
toppstyrd politik eftersom en sådan politik – efter misslyckandet med den utopi som bestod i 
uppförandet av stora byggnader omgivna av grönområden och som har förvandlats till en 
hyreskasernmardröm som hotfullt omger den historiska stadskärnan – riskerar att stöta på 
kraftigt motstånd. Nyckeln till förorternas förnyelse är i stället att avskaffa motsättningarna 
med centrum. Om man lyckas skapa en stadskänsla i förorterna kan dessa komma att fungera 
som grundvalen för en ny socioekonomisk utvecklingsmodell. På detta sätt skulle man även 
kunna undvika de begynnande territoriella segregationsprocesserna som är en följd av den 
sociala polariseringen och som kan bidra till att det uppstår slutna subkulturer som kan 
uppträda aggressivt mot resten av samhället.

I linje med de centrala prioriteringar och mål som fastställts i Leipzigstadgan, 
Toledoförklaringen och den territoriella agendan 2020 liksom i den femte rapporten om 
sammanhållningspolitiken är det viktigt att bekräfta betydelsen av att stärka den territoriella 
dimensionen inom ramen för den framtida sammanhållningspolitiken. För att man på bästa 
sätt ska kunna uppnå de främsta målen i Europa 2020-strategin måste dessa eftersträvas med 
hjälp av ett integrerat, följdriktigt och övergripande tillvägagångssätt som involverar alla 
sektorer, förvaltningsnivåer och territorier. För att lyckas med en sådan metod bör de fasta 
samordningsmekanismerna kompletteras med andra flexibla mekanismer för att man ska 
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kunna säkerställa dialog och samarbete mellan de territoriella och administrativa nivåerna 
samt mellan de olika sektorer som berörs av stadsutvecklingen.

Den ringa uppmärksamhet som har ägnats tätortsområdena är en av de främsta svagheter som 
har medfört att Lissabonstrategin inte har lyckats uppnå sina egna mål när det gäller 
utveckling och homogenisering av regioner och territorier. Den lokala utvecklingsmodellen 
kan således utgöra en styrka för den framtida sammanhållningspolitiken eftersom den är i 
stånd att mobilisera avgörande faktorer – däribland lokalbefolkningens kompetens och 
motivation – och uppmuntra till valet av bästa alternativ och mest följdriktiga, ändamålsenliga 
och ekonomiskt effektiva åtgärder. Dessutom, genom att uppmuntra till engagemang och 
demokratiskt medborgardeltagande i sammanhållningspolitikens beslut synliggörs EU:s 
insatser, även på områden där EU står inför mer komplicerade utmaningar som konstant hotas 
av EU-skeptiska rörelser som alltför ofta är kopplade till rasism och främlingsfientlighet. Det 
är nödvändigt att i grunden omdana sammanhållningspolitiken så att den via en bättre och mer 
omfattande involvering av tätorterna är i stånd dels att maximera fastställda resultat och mål, 
dels att skapa samförstånd med EU:s institutioner och en EU-positiv anda som kan övervinna 
de tendenser till splittring som har förvärrats av den ekonomiska krisen.


