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Den urbana dimensionen i sammanhållningspolitiken 

Europaparlamentets resolution av den 24 mars 2009 om den urbana dimensionen av 

sammanhållningspolitiken under den nya programperioden (2008/2130(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artiklarna 158 och 159 i EG-fördraget, 

– med beaktande av det första handlingsprogrammet för genomförande av 

Europeiska unionens territoriella agenda (”första handlingsprogrammet”) som antogs vid 

det informella ministerrådsmötet om fysisk planering och utveckling i Ponta Delgada 

(Azorerna) den 23–24 november 2007, 

– med beaktande av EU:s territoriella agenda - Mot ett konkurrenskraftigt och hållbart  

Europa och mångfald i regionerna (”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 Bristolavtalet som antogs vid det informella ministerrådsmötet om 

hållbara samhällen i Bristol den 6–7 december 2005, 

– med beaktande av den lagstiftning för städer ”Urban acquis” som antogs vid det 

informella ministerrådsmötet om fysisk planering i Rotterdam den 29 november 2004, 

–  med beaktande av den nya stadgan från Aten 2003, som proklamerades vid 

ETCP:s (Europeiska rådet för stadsplanerare) möte i Lissabon den 20 november 2003 och 

dess framtidsvision för de europeiska städerna, 

– med beaktande av det handlingsprogram från Lille som antogs vid det informella 

ministerrådsmötet om stadsfrågor i Lille den 3 november 2000, 

– med beaktande av EU:s övergripande regionala utvecklingsplanering, som antogs vid det 

informella ministerrådsmötet om fysisk planering i Potsdam den 11 maj 1999, 

– med beaktande av Europeiska stadgan för städer för uppnåendet av hållbar utveckling 

som antogs vid Europeiska konferensen om hållbara städer i Ålborg, Danmark, 

den 27 maj 1994, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2008 med titeln 

”Grönbok om territoriell sammanhållning: Att omvandla territoriell mångfald till styrka” 

(KOM(2008)0616), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 juni 2008 med titeln 

”Femte rapporten om ekonomisk och social sammanhållning: Tillväxt i regionerna, 

tillväxt i Europa” (KOM(2008)0371), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 maj 2008 om resultatet av 

samrådet beträffande sammanhållningspolitikens strategier och program för 



 

programperioden 2007–2013 (KOM(2008)0301), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 maj 2007 med titeln 

”Fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning” (KOM(2007)0273), 

– med beaktande av kommissionens riktlinjer ”The urban dimension in Community policies 

for the period 2007–2013” som antogs den 24 maj 2007, 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument ”The territorial and urban dimension 

in the national strategic reference frameworks and operational programmes (2007–2013): 

A first assessment” från maj 2007, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 juli 2006 med titeln 

”Sammanhållningspolitiken och städerna: städernas och tätorternas bidrag till tillväxt och 

sysselsättning i regionerna” (KOM(2006)0385), 

– med beaktande av rådets beslut 2006/702/EG av den 6 oktober 2006 om gemenskapens 

strategiska riktlinjer för sammanhållningen1, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 juli 2005 med titeln 

”En sammanhållningspolitik för att stödja tillväxt och sysselsättning: 

Gemenskapens strategiska riktlinjer för perioden 2007–2013” (KOM(2005)0299), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 juni 2002 med titeln 

”Strukturfondernas programplanering 2000–2006: en första bedömning av 

Urban-initiativet” (KOM(2002)0308), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 maj 1997 ”Mot ett program för 

städer inom Europeiska unionen” (KOM(1997)0197), 

– med beaktande av resultaten av ESPON:s (observationsorgan i samverkan för 

europeisk regional utvecklingsplanering) arbetsprogram för 2006 och ESPON:s antagna 

arbetsprogram för 2013, 

– med beaktande av resultaten av pilotprojekten Urban (1989–1999), gemenskapsinitiativet 

Urban I (1994–1999) och Urban II (2000–2006), 

– med beaktande av uppgifterna från databasen Urban Audit (kartläggning av läget 

i städerna) som med hjälp av 330 indikatorer tillhandahåller statistik om 

358 europeiska städer, 

– med beaktande av sin resolution av den 21 februari 2008 om en uppföljning av 

EU:s territoriella agenda och Leipzigstadgan – ett europeiskt handlingsprogram för 

fysisk planering och territoriell sammanhållning2, 

– med beaktande av sin resolution av den 10 maj 2007 om bostäder och regionalpolitik3, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 oktober 2005 om den urbana dimensionen och 
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utvidgningen1, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A6-0031/2009), och 

av följande skäl: 

A. Även om det är vedertaget att frågor som rör städer är nationella, regionala och lokala 

myndigheters ansvar spelar stadsområden icke desto mindre en viktig roll när det gäller 

att genomföra Lissabon- och Göteborgsstrategierna och de intar därför en framträdande 

plats i sammanhållningspolitiken, för vilken EU:s institutioner bär ansvaret. 

B. De EU-mål som fastställs i Leipzigstadgan går ut på att garantera ett integrerat synsätt på 

genomförandet av stadsutvecklingspolitiken i syfte att skapa stadsområden av god 

kvalitet, modernisera kommunala tjänster, transport-, energi- och informationsnät samt 

främja livslångt lärande, utbildning och förnyelse, inte minst i eftersatta 

innerstadsområden. 

C. Både utarbetandet av en flexibel, anpassningsbar och dynamisk checklista för 

genomförandet av Leipzigstadgan – en grundförutsättning för att bemöta de mycket skilda 

behoven i de olika europeiska städerna – något som redan har dragits igång av det franska 

ordförandeskapet, och varje medlemsstats utarbetande av integrerade 

stadsutvecklingsplaner kan visa sig vara mycket användbart för att kasta ljus över de olika 

situationerna och följaktligen göra det möjligt att genomföra initiativ med precisa mål. 

D. Det måste göras skillnad mellan städer och stadsområden. 

E. 80 procent av EU:s 492 miljoner invånare lever i städer, men skillnaderna mellan 

medlemsstaterna är emellertid avsevärda när det gäller befolkningens fördelning mellan 

stadsområden, förorts- och ytterområden samt landsbygdsområden. Unionen 

kännetecknas likväl av sin polycentriska utveckling. Stadsbefolkningens behov och 

intressen är dåligt tillvaratagna i strukturfonderna verksamhetsprogram, vilket skapar 

problem. 

F. I stadsområdena genereras 70–80 procent av EU:s BNP, och städer erkänns som centrum 

för innovation och som motorer för utveckling på regional, nationell och EU-nivå. 

G. Städerna bär dock också ansvaret för mer än 75 procent av världens energikonsumtion 

och 80 procent av alla växthusgaser till följd av energiproduktion, transport, industrier 

och uppvärmning. 

H. Urbaniseringstrenden förvärras av intern migration till huvudstäder och andra storstäder. 

Den resulterande befolkningsökningen medför en enorm börda för de växande städerna, 

som måste klara av de ökande behoven i fråga om avfallshantering, bostäder, utbildning 

och sysselsättningsmöjligheter. Den ökande urbaniseringstrenden innebär en enorm 

utmaning för landsbygdsområdena, som måste hantera frågor som bristen på 

humankapital, arbetstagare, konsumenter och studenter. 

I. Den senaste utvidgningen av EU, utan tidigare motsvarighet, har lett till en exceptionell 
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ökning av de regionala olikheterna och till en ökning av antalet städer med utbrett förfall. 

J. Trots att de politiska, institutionella och konstitutionella systemen i medlemsstaterna 

skiljer sig åt, står EU:s stadsområden inför samma typer av utmaningar och har samma 

slags möjligheter att bemöta dem, vilket understryker behovet av å ena sidan detaljerade 

statistiska uppgifter och å andra sidan ömsesidigt samarbete och utbyte av god praxis för 

att EU:s städer ska kunna bemöta den internationella konkurrensen. 

K. Ekonomisk omstrukturering, kraftiga fluktuationer på arbetsmarknaden, otillgänglig och 

hårt belastad kollektivtrafik, begränsad användbar yta (förvärrat av oplanerad 

stadsutbredning), minskande och åldrande befolkning, avfolkning av landsbygd och 

småstäder till förmån för storstadsområden, social utslagning, höga och ökande 

brottsnivåer, ghettoisering av vissa områden i städerna, låginkomsthushåll, försämring av 

livskvaliteten i eftersatta områden, brist på parker och friluftsområden, miljöföroreningar, 

kontroll av vatten- och avfallshantering samt behovet av säker energi är utmaningar för 

EU:s fysiska planering. 

L. En förvaltning som utnyttjar modern IT-teknik, i synnerhet Internetbaserad förvaltning, 

och som samordnas mellan alla relevanta aktörer skulle väsentligt kunna minska 

befintliga problem och leda till att stadsutbredningen tacklas på ett integrerat sätt genom 

samarbete med förorts- och ytterområden som gränsar till landsbygden, och med hänsyn 

tagen till sådana områden, i linje med moderna synsätt på stadsplanering såsom smart 

tillväxt, ny fysisk planering och intelligent urbanism. 

M. Små och medelstora företag, inte minst inom tjänstesektorn, är särskilt väl lämpade att 

delta i verksamhet för stadsutveckling, och sammanhållningspolitiken har kommit att bli 

alltmer inriktad mot att främja städers konkurrensmässiga fördelar. 

N. Små och medelstora företag, i synnerhet små- och mikroföretag samt hantverkare och 

köpmän, är mycket viktiga för att upprätthålla verksamheten i stadskärnorna och 

upprätthålla en balans i stadsdelarna. Den stadspolitik som avser transporter, 

företagsverksamhet, fastighetstransaktioner och höjda bostadspriser eller, i omvända 

fallet, frånvaron av en balanserad politik på dessa områden, har ofta lett till att ekonomisk 

verksamhet försvunnit och till att utbudet av personliga tjänster blivit alltmer sällsynt. 

O. Partnerskapet mellan stadsområden och landsbygdsområden behöver stärkas ytterligare, 

eftersom stadsområdena spelar en viktig roll för en harmonisk och integrerad utveckling 

av förstäderna i syfte att uppnå territoriell sammanhållning och balanserad regional 

utveckling. 

1. Europaparlamentet betonar vikten av hållbar stadsutveckling och stadsområdenas bidrag 

till regional utveckling, och uppmanar kommissionen att regelbundet utvärdera, mäta, 

riktmärka och diskutera effekterna av EU:s politik på ekonomin och de sociala aspekterna 

– särskilt frågor som rör utbildning och kultur – samt på folkhälsan, transporterna, miljön 

och säkerheten i stadsområden. 

2. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna uppmanas men inte är skyldiga att 

främja hållbar utveckling i städerna som en prioriterad strategi. Parlamentet är därför 

oroat över att den urbana dimensionen inte beaktas i tillräcklig utsträckning i vissa 

medlemsstater i samband med genomförandet av sammanhållningspolitiken, och 

uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i samarbete med regionala och lokala 



 

myndigheter analysera och utvärdera effekterna av att införliva initiativet Urban i all 

politik och att regelbundet övervaka och granska effekterna av utnyttjandet av EU-medel 

i stadsområden. 

3. Europaparlamentet hänvisar till de positiva erfarenheterna av gemenskapsinitiativet 

Urban när det gäller partnerskap, ett integrerat tillvägagångssätt samt 

nedifrån-och-upp-principen, som bidragit avsevärt till att göra de projekt som fått stöd 

effektiva och lämpliga. Parlamentet kräver att hänsyn ska tas till dessa framsteg inom 

strukturfondsstödets urbana dimension och att liknande mekanismer ska införas för den 

generella finansiering som är tillgänglig för en hållbar stadsutveckling, så att fler städer 

kan dra nytta av framstegen. 

4. Europaparlamentet anser att det vore olämpligt och dessutom problematiskt att anta en 

gemensam definition av ”stadsområden” och mer allmänt av det första ledet av denna 

term, eftersom det är svårt att jämka samman de skilda förhållanden som råder i 

medlemsstaterna och regionerna. Parlamentet anser således att det i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen bör vara upp till medlemsstaterna att eventuellt införa ett krav på 

att definiera och utse stadsområden på grundval av gemensamma EU-indikatorer. 

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

stödja sina huvudstäder och andra storstäder i ansträngningarna för att klara av de ökande 

utmaningar i fråga om avfallshantering, bostäder, utbildning och 

sysselsättningsmöjligheter som uppstår till följd av urbaniseringen och den därtill 

kopplade befolkningsökningen. I en vidare kontext anser parlamentet att 

befolkningsfluktuationer medför arbetsmarknadsrelaterade utmaningar för både stads- och 

landsbygdsområden, och dessutom när det gäller utbildning och omskolning av 

arbetstagare som blivit arbetslösa samt landsbygdens avfolkning. 

6. Europaparlamentet anser i detta sammanhang, och med tanke på att det är uppenbart att 

medlemsstaternas olika konstitutionella mekanismer till sin natur inte är förenliga med ett 

harmoniserat synsätt, trots den effektivitet som råder på de olika styresnivåerna, att det 

vore lämpligt att medlemsstaterna från fall till, via offentliga samråd, definierar den 

urbana dimensionen sådan de uppfattar den, i syfte att stärka den interna harmoniseringen 

och förbättra samverkan med kommissionen. 

7. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna har möjlighet att till städerna delegera 

förvaltningen av de strukturfonder som är avsedda för genomförande av åtgärder som 

syftar till att få till stånd en hållbar utveckling i städerna. Parlamentet anser att 

vidaredelegering har ett dubbelt mervärde: å ena sidan skulle det vara mycket effektivare 

för tillväxten på regional nivå och EU-nivå att städerna tar ansvaret från planering till 

genomförande av åtgärder, samtidigt som i grunden lokala utmaningar tillmötesgås, och å 

andra sidan skulle den utgöra ett värdefullt verktyg för att förbättra den lokala 

förvaltningskapaciteten. Parlamentet beklagar emellertid att möjligheten att 

vidaredelegera, eventuellt genom övergripande stöd till kommunala myndigheter inom de 

operativprogram som finansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), inte 

har utnyttjats till fullo, och är övertygat om att stadsområden bör ges en tydlig roll som 

förmedlande organ inom ramen för en förvaltningsorganisation på flera plan under 

kommande programplaneringsperiod. Parlamentet anser att den urbana dimensionen och 

vidaredelegering bör vara obligatoriska inslag i regionalpolitiken. Vidaredelegeringen får 

emellertid inte leda till en uppsplittring av regionalpolitiken, och därför är det lämpligt att 



 

noggrant definiera de olika formerna för vidaredelegering. 

8. Europaparlamentet betonar vikten av ett integrerat synsätt på stadsutvecklingsplanering. 

Parlamentet föreslår att allt offentligt stöd till stadsplanering bör utgå från integrerade 

stadsplaneringsplaner, och förespråkar att detta integrerade synsätt snarast möjligt, men 

senast under kommande programplaneringsperiod ska göras till ett bindande kriterium för 

beviljande och utnyttjande av resurser ur strukturfonderna och även för att erhålla lån från 

Europeiska investeringsbanken. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta 

riktlinjer med rekommendationer och exempel på god praxis när det gäller integrerade 

stadsplaneringsplaner och att främja utbytet av god praxis mellan nationella, regionala 

och lokala myndigheter. 

9. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att i sina strategiska 

referensramar och nationella operativprogram prioritera finansieringen av projekt som 

förverkligar planerna på en hållbar utveckling i städerna. 

10. Europaparlamentet rekommenderar att planerna för hållbar stadsförvaltning omfattar 

åtminstone några av följande element: avfallsplaner, bullerkartor och åtgärdsplaner, 

lokala program för luftföroreningar och miljö, utsikter för demografisk tillväxt, 

efterfrågan på nya utvecklingsbara områden, ianspråktagande av ödetomter och övergivna 

byggnader, återställande av nedgångna bostadsområden och före detta industriområden, 

tillgänglighet av och tillgång till allmännyttiga tjänster, städernas struktur och andel 

grönområden, hjälpmedel för personer med funktionshinder, tillvaratagande av kultur- 

och naturarvet samt det historiska arvet, uppskattning av vatten- och energibehov samt 

effektiv förbrukning av dessa tillgångar, kollektivtrafikens tillgänglighet, effektiv 

trafikledning, integration av utsatta grupper (invandrare, minoriteter, personer med låga 

kvalifikationer, personer med funktionshinder, kvinnor, etc.), tillgång till 

människovärdiga bostäder till överkomliga priser samt brottsbekämpningsplaner. 

11. Endast om det finns tillräckliga medel för hållbar stadsplanering anser Europaparlamentet 

att det kommer att vara lönsamt att utarbeta integrerade stadsutvecklingsplaner, och 

rekommenderar följaktligen att tillgängliga resurser ska koncentreras på specifika 

insatser. Parlamentet föreslår en miniminivå för strukturfondsutgifter per invånare i ett 

stadsområde per programplaneringsperiod, där minimibeloppet ska fastställas på ett sätt 

som gör att avsättandet av detta belopp inte innebär en orealistisk belastning för regionen. 

12. Europaparlamentet inser att det finns ett akut behov av att stärka både den vertikala och 

horisontella stadsförvaltningens administrativa kapacitet, och uppmärksammar 

medlemsstaterna på det brådskande behovet av att anta ett integrerat angreppssätt för 

genomförandet av stadsutvecklingspolitiken (som tar upp grundläggande frågor med 

anknytning till invånarnas vardag, såsom transporter, allmännyttiga tjänster, livskvalitet, 

sysselsättning och lokal ekonomisk verksamhet, säkerhet, etc.), genom att i detta arbete 

involvera nationella regeringar tillsammans med regionala och lokala myndigheter samt 

alla övriga relevanta offentliga och privata aktörer, på grundval av partnerskapsprincipen. 

13. Europaparlamentet inser att det är svårt för myndigheter i städerna att förena de områden 

som täcks av Europeiska socialfonden (ESF) och samtidigt eftersträva ekonomisk och 

social utveckling, och Eruf-områdena samtidigt som de planerar investeringar i 

infrastruktur. Parlamentet anser att principen ”ett program, en fond” bör ses över. 

Parlamentet uppmanar de lokala och regionala myndigheterna att bättre utnyttja 

synergierna i stödet från Eruf och ESF och att stärka ett integrerat stöd. På lång sikt 



 

uppmanar parlamentet kommissionen att granska möjligheten att slå samman de två 

fonderna om detta kan garantera att förfarandena blir enklare. 

14. Europaparlamentet stöder idén med den princip om flexibilitet som kännetecknar Jessica 

och programmets potential för ekonomisk tillväxt i stadsområden. Under nästa 

programplaneringsperiod anser parlamentet att regionalpolitiken måste utnyttja fördelarna 

med att i större utsträckning använda finansieringstekniska åtgärder som flexibla fonder, 

som erbjuder förmånliga lån, i stället för att enbart förlita sig på stöd, vilket är fallet i 

dagsläget. 

15. Europaparlamentet noterar den privata sektorns stadsutvecklingspotential, och anser att 

offentlig-privata partnerskap systematiskt bör genomföras och uppmuntras för inrättandet 

av innovativa finansieringssystem och projekt i syfte att lösa viktiga ekonomiska och 

sociala problem i stadsområdena, i synnerhet för uppförande av infrastruktur och 

bostäder. Parlamentet betonar att detta förutsätter klara och öppna regler, särskilt i fråga 

om offentliga myndigheters verksamhet. Det är nämligen dessa myndigheter som, med 

iakttagande av subsidiaritetsprincipen, måste fatta de strategiska besluten avseende 

metoder för tillhandahållande av tjänster, utarbetande av specifikationer samt 

upprätthållande av ett visst mått av kontroll. 

16. Europaparlamentet belyser den urbana dimensionens genomförandeaspekter och 

administrativa aspekter, och efterlyser ytterligare insatser för att förenkla 

genomförandebestämmelserna för sammanhållningspolitiken och en övergripande 

minskning av onödig byråkrati när det gäller förvaltning och kontroll av medel och 

enskilda projekt. 

17. Europaparlamentet konstaterar att det utöver sammanhållningspolitiken också finns annan 

gemenskapspolitik som finansiellt stöder stadsområden, och uppmanar således 

kommissionen att utveckla och föreslå en bättre samordning av berörd politik, i syfte att 

sammanföra samtliga EU-resurser för stadsområden, för att på så sätt säkerställa 

genomförandet av det integrerade synsättet i praktiken, dock alltid med beaktande av 

sammanhållningspolitiken. 

18. Europaparlamentet anser att medlemsstaternas ledningsstrukturer fortfarande är dåligt 

anpassade för att främja horisontellt samarbete, och uppmanar med eftertryck 

kommissionen att främja principen om en sektorsöverskridande förvaltningsstruktur. 

19. Europaparlamentet förespråkar ett effektivare utnyttjande av finansiella, personella och 

organisatoriska resurser för att skapa och stärka de nätverk som inrättats av tätorter och 

städer när det gäller hållbar stadsutveckling eftersom de spelar en viktig roll i det 

territoriella samarbetet. I detta sammanhang betonar parlamentet behovet av infrastruktur 

som bidrar till bevarandet av särskilda särdrag (t.ex. historiska resurser), modernisering 

(t.ex. innovationsgrupper), ekonomisk tillväxt (t.ex. små och medelstora företag) och 

säsongsverksamhet, och uppmanar kommissionen att stärka stadsområdenas ställning i 

initiativet ”Regioner för ekonomisk förändring”. 

20. Europaparlamentet konstaterar att ett gott genomförande av den regionala 

utvecklingspolitiken och en hållbar strategi för territoriell utveckling kräver en jämvikt 

mellan de åtgärder som rör stads-, förorts- och ytterområden och som därmed påverkar 

utvecklingen av verklig regional sammanhållning. Parlamentet upprepar att 

landsbygdsutvecklingspolitiken avsevärt påverkar den fysiska planeringen och att de olika 



 

politikområdena för stads- respektive landsbygdsutveckling inte är tillräckligt integrerade. 

Parlamentet understryker behovet av verklig synergi mellan dessa politikområden som i 

slutändan leder till verklig utvecklingspotential och främjandet av landsbygdsområdenas 

attraktions- och konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionerna 

att utnyttja instrumentet för partnerskap mellan stadsområden och landsbygdsområden i 

syfte att uppnå målet med balanserad territoriell utveckling. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidareutveckla och regelbundet 

uppdatera den så kallade Urban Audit och samtidigt tillhandahålla information om 

skillnaderna mellan städer och landsbygd i samtliga medlemsstater i syfte att få en tydlig 

bild av läget och kartlägga de specifika behoven för en välavvägd stads- och 

landsbygdsutveckling. 

22. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen och medlemsstaterna inrättar en 

EU-högnivågrupp om stadsutveckling och tillämpar den öppna samordningsmetoden på 

politiska strategier för stadsutveckling på EU-nivå. 

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament. 


