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Euroopan parlamentti, joka
–

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen
XVIII osaston,

–

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa,
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan
meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja
kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/20131,

–

ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006
kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 1301/20132,

–

ottaa huomioon erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen
tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/20133,

–

ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan kaupunkien
toimintaohjelmasta ja sen tulevaisuudesta koheesiopolitiikassa4,

–

ottaa huomioon 21. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman alueellisen agendan ja
Leipzigin peruskirjan seurannasta – kohti eurooppalaista aluekehityksen ja alueellisen
yhteenkuuluvuuden toimintaohjelmaa1,
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–

ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon politiikkojen
kaupunkiulottuvuudesta – kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman keskeiset
piirteet (COM(2014)0490),

–

ottaa huomioon 18. kesäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon sääntelyn
toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevasta ohjelmasta (REFIT): Tilanne ja näkymät
(COM(2014)0368),

–

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

–

ottaa huomioon 10. heinäkuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Älykkäät
kaupungit ja yhteisöt – eurooppalainen innovaatiokumppanuus” (C(2012)4701),

–

ottaa huomioon 28. lokakuuta 1998 annetun komission tiedonannon ”Kaupunkien
kestävä kehittäminen Euroopan unionissa: toimintakehys” (COM(1998)0605),

–

ottaa huomioon 6. toukokuuta 1997 annetun komission tiedonannon ”Kohti kaupunkien
toimintaohjelmaa Euroopan unionissa” (COM(1997)0197),

–

ottaa huomioon komission heinäkuussa 2014 julkaiseman kuudennen taloudellista,
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksen "Työpaikkoihin ja
kasvuun tehtävät investoinnit sekä kehityksen ja hyvän hallintotavan edistäminen EU:n
alueilla ja kaupungeissa”,

–

ottaa huomioon Brysselissä 17.–18. helmikuuta 2014 annetun komission kertomuksen
”Huomispäivän kaupungit: investoinnit Eurooppaan”,

–

ottaa huomioon digitaalista tulevaisuutta käsittelevän vuonna 2014 annetun komission
kertomuksen ”Digital Futures – a journey into 2050 visions and policy challenges,
cities, villages and communities”,

–

ottaa huomioon Brysselissä lokakuussa 2011 annetun komission kertomuksen
”Huomisen kaupungit – haasteet, visiot, etenemistavat”,

–

ottaa huomioon kaupunkeja koskevasta EU:n toimintaohjelmasta annetun ministereiden
julkilausuman, joka hyväksyttiin alueellisesta koheesiosta ja kaupunkiasioista
vastaavien ministereiden epävirallisessa kokouksessa Riiassa 10. kesäkuuta 2015,

–

ottaa huomioon 19. marraskuuta 2014 hyväksytyt neuvoston päätelmät taloudellista,
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevasta kuudennesta selonteosta, jossa
käsitellään työpaikkoihin ja kasvuun tehtäviä investointeja,

–

ottaa huomioon koheesiopolitiikasta vastaavien ministerien epävirallisessa kokouksessa
Ateenassa 24.–25. huhtikuuta 2014 hyväksytyt puheenjohtajan päätelmät,

–

ottaa huomioon koheesiopolitiikasta, alueellisesta ja kaupunkien kehityksestä
vastaavien ministerien epävirallisessa kokouksessa Poznanissa 24.–25. marraskuuta
2011 hyväksytyt puheenjohtajavaltion Puolan päätelmät EU:n politiikan alueellisesta
ulottuvuudesta ja tulevasta koheesiopolitiikasta,
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–

ottaa huomioon EU:n alueellisen agendan 2020, joka hyväksyttiin aluesuunnittelusta ja kehityksestä vastaavien ministerien epävirallisessa kokouksessa Gödöllőssä Unkarissa
19. toukokuuta 2011,

–

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

–

ottaa huomioon Leipzigissa 24.–25. toukokuuta 2007 pidetyssä kaupunkikehityksestä
vastaavien ministerien epävirallisessa kokouksessa hyväksytyn Leipzigin peruskirjan,

–

ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2014 annetun alueiden komitean lausunnon ”Kohti
kaupunkeja koskevaa yhdennettyä EU-toimintaohjelmaa”,

–

ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2015 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon komission tiedonannosta "Politiikkojen kaupunkiulottuvuus – kaupunkeja
koskevan EU:n toimintaohjelman keskeiset piirteet (COM(2014)0490),

–

ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–

ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden
valiokunnan lausunnon (A8-0218/2015),

A.

ottaa huomioon, että vuonna 2014 puolet maailman väestöstä1 ja 72 prosenttia Euroopan
väestöstä asui kaupunkialueilla2 ja että vuoteen 2050 mennessä noin 80 prosenttia
maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla3;

B.

ottaa huomioon, että toiminnallisiin kaupunkialueisiin EU:ssa sisältyy ainutlaatuinen
monikeskuksinen rakenne, joka on muodostunut suurten, keskisuurten ja pienten
kaupunkien ja niiden lähialueiden ympärille, ja näin ollen alueet ulottuvat perinteisten
hallintorajojen ulkopuolelle ja käsittävät erilaisia alueita, joita yhdistävät taloudelliset,
sosiaaliset sekä ympäristöä ja väestörakennetta koskevat haasteet;

C.

ottaa huomioon, että kaupungeilla ja toiminnallisilla kaupunkialueilla, kuten
metropolialueilla, on tärkeä rooli osallistavassa demokratiassa ja ne ovat myös EU:n
talouden keskeisiä pilareita ja työpaikkojen synnyttäjiä, sillä innovaatiot ja uusi
taloudellinen toiminta ovat usein lähtöisin kaupungeista; toteaa, että ne muodostavat
tästä syystä keskeisen valtin EU:lle sen suhteissa maailman muihin osiin mutta ne ovat
myös tärkeitä paikkoja, joissa on välttämätöntä puuttua kasvun ja työllisyyden esteisiin
sekä sosiaaliseen syrjäytymiseen (esimerkiksi heikosti koulutettujen nuorten saaminen
työmarkkinoille) esteettömyyden puutteeseen ja ympäristön tilan heikkenemiseen;

D.

ottaa huomioon, että kaupungit ja toiminnalliset kaupunkialueet kuluttavat suurimman
osuuden energiasta ja tuottavat suurimman osan kasvihuonekaasupäästöistä EU:ssa;
ottaa huomioon, että toiminnallisilla kaupunkialueilla on tärkeä rooli
energiatehokkuuden ja energiariippumattomuuden saavuttamisessa sekä kehitettäessä
uusia hankkeita (esimerkiksi uudet taloudellisen toiminnan muodot), joilla edistetään
kaupunkiliikkuvuutta sekä kilpailukykyisiä ja ympäristöä säästäviä liikennejärjestelmiä
ja siten myös kasvua, työllisyyttä, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, terveyttä
ja turvallisuutta;
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E.

ottaa huomioon, että joidenkin kaupunkien väestö vanhenee ja vähenee ja niillä on
ongelmia tarjoamiensa palvelujen ja julkisten palvelujen laajuuden vuoksi, ja toisten
kaupunkien väestö kasvaa, mikä lisää painetta tarjolla olevia palveluja ja julkisia
palveluja kohtaan ja pahentaa muita ongelmia, kuten (nuoriso)työttömyyttä, sosiaalista
syrjäytymistä, liikenneruuhkia, kaupunkirakenteen hajautumista ja ilman pilaantumista,
jotka pidentävät merkittävästi työmatkoihin kuluvaa aikaa ja heikentävät monien
eurooppalaisten elämänlaatua;

F.

ottaa huomioon, että joitakin taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen,
ilmastonmuutokseen, liikenteeseen ja väestörakenteen muutokseen liittyviä kaupunkien
kohtaamia tärkeimpiä haasteita voidaan torjua ainoastaan kaupunkien ja niitä
ympäröivien alueiden kumppanuuksilla; toteaa, että koska alueiden välinen toiminta on
viime vuosina laajentunut erityisesti liikenteen ja viestinnän aloilla tapahtuneen
kehityksen seurauksena, on tarpeen kehittää välineitä yhteyksien parantamiseksi;

G.

ottaa huomioon, että Euroopan unionin poliittisilla aloitteilla on suora tai välillinen
vaikutus kaupunkien ja kaupunkipolitiikan kestävään kehitykseen;

H.

ottaa huomioon, että noin 70 prosenttia Euroopan unionin politiikasta ja lainsäädännöstä
pannaan täytäntöön paikallis- ja aluetasolla;

I.

ottaa huomioon, että EU:ssa olisi varmistettava EU:n poliittisten aloitteiden ja
tukiohjelmien nykyistä parempi yhteensopivuus hyödyntämällä kaikilta osin yhteistä
strategiakehystä (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (EU) N:o 1303/2013
II osaston I luvun 10 artikla) ja parantamalla toimintalinjojen, toimijoiden ja
hallintotasojen koordinointia, koska EU:n politiikan alakohtainen lähestymistapa voi
johtaa toiminnallisten kaupunkialueiden kannalta haitalliseen politiikkaan ja
lainsäädäntöön;

J.

ottaa huomioon, että komissio julkaisi vuonna 1997 tiedonannon kaupunkeja koskevasta
EU:n toimintaohjelmasta1, mutta eurooppalaisten kaupunkien asemasta EU:n
poliittisessa päätöksenteossa käytävä keskustelu on edelleen kesken;

K.

ottaa huomioon, että parlamentti on aiemmin tukenut komission ehdotusta kaupunkien
toimintaohjelman esittelemisestä tulevan kaupunkipolitiikan kehyksenä Euroopan
unionin tasolla;

L.

ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen määritelmän mukainen toissijaisuusperiaate
sekä monitasoinen hallinto, joka perustuu EU:n, jäsenvaltioiden sekä alueellisten ja
paikallisten viranomaisten yhteensovitettuihin toimiin, ja kumppanuusperiaate ovat
olennaisia osia kaiken EU:n politiikan asianmukaisessa täytäntöönpanossa ja että
resurssien käyttöä sekä paikallisten ja alueellisten viranomaisten toimivaltaa olisi
vahvistettava tämän mukaisesti;

M.

ottaa huomioon, että Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) koskevassa asetuksessa
(asetus (EU) N:o 1301/2013) vahvistetaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen
(ESIF) kaupunkiulottuvuutta osoittamalla vähintään viisi prosenttia sen rahoitustuesta
kestävän kaupunkikehityksen yhdennettyihin toimiin, siirtämällä hallinnollisia tehtäviä
kaupunkien viranomaisille ja erityisesti antamalla näille lisää vastuualueita tehtävissä,
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jotka koskevat ainakin hankkeiden valintaa, luomalla välineitä, kuten yhdennettyjä
alueellisia investointeja (ITI) ja yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen välineitä, ja
myöntämällä erityinen talousarvio innovatiivisille toimille, jotta voidaan kokeilla
kestävään kaupunkikehitykseen liittyviä uusia ratkaisuja, sekä perustamalla
kaupunkikehityksen verkosto;
N.

ottaa huomioon, että yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa (asetus (EU) N:o
1303/2013) sekä eurooppalaisissa käytännesäännöissä säädetty kumppanuusperiaate
velvoittaa jäsenvaltioita varmistamaan kaupunkien viranomaisten varhaisen
osallistamisen Euroopan unionin poliittiseen päätöksentekoon;

EU:n politiikkojen urbaani ulottuvuus
1.

katsoo, että EU:n politiikan avulla olisi tuettava kaupunkeja ja toiminnallisia
kaupunkialueita ja annettava niille mahdollisuus ilmaista ja hyödyntää täysimääräisesti
potentiaaliaan talouskasvun, työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden ja kestävän
kehityksen edistäjinä; katsoo tästä syystä, että kaupungit ja toiminnalliset
kaupunkialueet olisi liitettävä entistä tiiviimmin eurooppalaisen päätöksenteon koko
sykliin;

2.

pyytää komissiota ja tarvittaessa jäsenvaltioita tekemään ehdotuksen tavoista ottaa
käyttöön ennakkovaroitusjärjestelmä mukauttamalla käytössä olevia välineitä ja
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista koskevan pöytäkirjan 6 artiklan
mukaisesti; toteaa, että järjestelmän avulla valtiotasoa alemmat hallintotasot voivat
valvoa, onko toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet otettu huomioon, mikä
mahdollistaa valtiotasoa alempien hallintotasojen osallistumisen poliittisiin prosesseihin
jo varhaisessa vaiheessa, valistuneiden alueellisten kehittämisstrategioiden laatimisen
sekä tulevan lainsäädännön nykyistä tehokkaamman täytäntöönpanon;

Kohti yhdennettyä Euroopan kaupunkien toimintaohjelmaa
3.

pitää myönteisenä komission aloitetta pyrkiä toteuttamaan kaupunkeja koskeva EU:n
toimintaohjelma; kannattaa toimintaohjelman perustamista urbaania ulottuvuutta
koskevien unionin toimien johdonmukaisena kehyksenä, jonka avulla pyritään
sovittamaan paremmin yhteen paikallisia urbaaneja vastauksia EU:n haasteisiin,
yhdistämään paremmin toisiinsa alakohtaisia toimia ja hallinnon tasoja, kohdentamaan
EU:n varoja nykyistä paremmin keskeisten paikallisten kaupunkeja koskevien
haasteiden ratkaisemiseen ja arvioimaan paremmin alakohtaisten toimien alueellista
vaikutusta; katsoo, että kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman olisi erityisesti
edistettävä sellaisten hallintoon liittyvien ratkaisujen kehittämistä, joiden avulla voidaan
onnistuneesti vastata kaupunkien ja toiminnallisten kaupunkialueiden kestävän ja
taloudellisesti ja sosiaalisesti osallistavan kehityksen haasteisiin ja tavoitteisiin;

4.

toteaa, että vaikka EU:lla ei ole nimenomaista kaupunkikehitystä koskevaa toimivaltaa,
useat eri EU:n aloitteet vaikuttavat suoraan tai välillisesti kaupunkeihin ja
toiminnallisiin kaupunkialueisiin; katsoo siksi, että pitkälle kehitetty ja vakiinnutettu
kansallinen ja alueellinen kaupunkipolitiikka on kaupunkeja koskevan EU:n
toimintaohjelman ennakkoehto; katsoo, että toimintaohjelmaan olisi sisällyttävä EU:n
kaupunkeja ja toiminnallisia kaupunkialueita koskeva strategia, joka pitkällä aikavälillä
kehittyisi EU:n kaupunkipolitiikaksi; korostaa, että kaupunki- ja aluekehityksen olisi
perustuttava tasapainoiseen alueelliseen organisointiin siten, että kaupunkirakenne on
monikeskuksinen EU:n alueellisen toimintasuunnitelman 2020 mukaisesti;

5.

on vakuuttunut, että kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman on oltava komission,
jäsenvaltioiden, paikallisten viranomaisten ja muiden asianomaisten sidosryhmien
yhteinen hanke, jossa ne rationalisoivat, koordinoivat ja panevat täytäntöön EU:n
politiikan urbaania ulottuvuutta kaupungeissa ja toiminnallisilla kaupunkialueilla ja
niiden kanssa käytännöllisen, yhdennetyn ja koordinoidun, mutta samalla joustavan
lähestymistavan avulla ottaen huomioon paikalliset alueelliset erityispiirteet sekä
kunnioittaen kunkin jäsenvaltion institutionaalista rakennetta;

6.

katsoo, että kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman olisi oltava täysin EU:n
yleisten tavoitteiden ja strategian, erityisesti Eurooppa 2020 -strategian, ja alueellisen
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden mukainen; painottaa, että hallinnollisten rajojen
merkitys pienenee yritettäessä vastata alueellisiin ja paikallisiin haasteisiin; katsoo tästä
syystä, että kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman olisi oltava osallistava ja siinä
olisi selkeästi otettava huomioon EU:n alueellisten yksikköjen monimuotoisuus sekä
rajat ylittävät ja maaseutu- ja kaupunkialueiden väliset yhteydet, mukaanlukien palvelut,
joita toiminnalliset kaupunkialueet tarjoavat niitä ympäröiville maaseutualueille;

7.

kehottaa komissiota laatimaan tiedonannon, jossa esitellään yksityiskohtaisesti
kaupunkiasioita koskevaan säännöstöön perustuvan kaupunkien toimintaohjelman
ominaisuudet ja eri sidosryhmien, kuten työmarkkinaosapuolten ja
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, kanssa käydyt laajat kuulemiset; kehottaa komissiota
sisällyttämään kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman vuotuiseen
työohjelmaansa;

Alueellista kehitystä koskevan yhdennetyn lähestymistavan sisällyttäminen Euroopan
unionin päätöksentekoon ja lainsäädäntöön
8.

kehottaa komissiota soveltamaan paikkaan perustuvaa yhdennettyä alueellista
lähestymistapaa kaupunkialueille tarkoitettuja uusia poliittisia aloitteita
valmistellessaan, jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus ja annettaisiin kaupungeille ja
toiminnallisille kaupunkialueille mahdollisuus saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian
älykkään kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteet muun muassa panemalla täytäntöön
unionin yhdennetty lähestymistapa, jolla tuetaan eurooppalaisten kaupunkien älykkäitä
ja kestäviä hankkeita ja pyritään edistämään sosiaalista ja taloudellista kehitystä;

9.

kehottaa komissiota teettämään alueellisen vaikutustenarvioinnin
kaupunkiulottuvuudesta sen varmistamiseksi, että kaikki olennaiset EU:n politiikan
aloitteet ovat käytännössä toteutettavissa alue- ja paikallistasolla, ja ottamaan huomioon
hajautetuilta hallinnon tasoilta saadun palautteen, kun se tekee vaikutustenarviointeja ja
laatii uusia toimia (”alhaalta ylöspäin suuntautuva toimintamalli”), sekä varmistamaan,
että kaikissa olennaisissa EU:n alakohtaisissa politiikoissa käsitellään asianmukaisesti
haasteita, joita kaupungit ja toiminnalliset kaupunkialueet kohtaavat; kehottaa
komissiota keskittymään näissä alueellisissa vaikutustenarvioinneissa seuraaviin
seikkoihin: tasapainoinen aluekehitys, alueellinen yhdentyminen, hallintonäkökohdat,
sääntely, alueellinen täytäntöönpano sekä johdonmukaisuus muiden politiikanalojen
tavoitteiden kanssa;

10.

kehottaa komissiota systematisoimaan ja analysoimaan kaikki saatavissa olevat tiedot ja
jaetut käsitteelliset kehykset (kaupunkiasioita koskevan säännöstö), jotta voidaan välttää
päällekkäisyyksiä ja epäjohdonmukaisuutta ja tarjota selvä määritelmä
kaupunkialueiden yhdennetystä kestävästä kehityksestä ja näin tunnistaa tämän alan
yhteiset johdonmukaiset ja selkeät EU:n tavoitteet;

11.

on vakaasti sitä mieltä, että riittävän tiedon saatavuus on edellytys sille, että
kaupunkialueita voidaan arvioida tarkemmin kuin ainoastaan BKT-indikaattorin
pohjalta; katsoo, että Eurostatin olisi annettava ja koottava tarkempia paikallisia tietoja
ja että Urban Audit -kaupunkitutkimuksen kaltaisia kyselyjä olisi jatkettava; kehottaa
komissiota keskittämään toimiaan sellaisten välineiden kehittämiseen, joilla voidaan
mitata kaupunkeja koskevalla yhdennetyllä EU:n toimintaohjelmalla aikaansaatua
edistystä ja sen vaikutusta;

12.

rohkaisee komissiota vähentämään voimassa olevan EU:n lainsäädännön
täytäntöönpanoon liittyvää liiallista byrokratiaa paikallistasolla ja varmistamaan, että
kaiken tulevan sääntelyn yhteydessä analysoidaan perinpohjaisesti lainsäädännön
täytäntöönpanon seuraukset paikallistasolla;

EU:n politiikan välineiden ja rahoituksen kaupunkiulottuvuus
13.

muistuttaa, että EU:n koheesiopolitiikalla ja sen rahoitusvälineillä voidaan tukea
paremmin toiminnallisten alueiden monimutkaisia yhdennettyjä aluestrategioita
yhteisen strategisen suunnittelun ja yhteisten sääntöjen avulla; rohkaisee jäsenvaltioita
kaikilta osin hyödyntämään saatavilla olevia uusia välineitä, kuten yhdennettyjä
alueellisia investointeja ja yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen välineitä sekä uusia
joustavia toimenpideohjelmia, jotta voitaisiin onnistuneesti tukea yhdennettyjen
kaupunkikehitysstrategioiden täytäntöönpanoa; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota
laatimaan johdonmukaisia ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita, joilla voidaan
nykyistä paremmin arvioida toteutettujen toimien ja Euroopan rakenne- ja
investointirahastoista rahoitettujen aloitteiden urbaania ulottuvuutta;

14.

korostaa, että on tarpeen hyödyntää mahdollisimman laajasti makroaluestrategioiden
potentiaalia kaupunkeja koskevan yhdennetyn linjauksen menestyksekkäässä
täytäntöönpanossa; kehottaa komissiota sisällyttämään ja integroimaan riittävällä tavalla
kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman näkökohtia ja korostamaan
kaupunkiulottuvuutta makroalueellisissa strategioissa, jotka edustavat suunnittelun ja
monitasoisen hallinnon mallia;

15.

pitää valitettavana, että vaikka uudessa koheesiopolitiikassa on kaupunkeja koskevia
oikeudellisesti sitovia seikkoja, erityisesti kun on kyse kaupunkien osallistumisesta
ohjelmien suunnitteluun, kaupunkien ja kaupunkialueiden edustajien todellinen
osallistuminen politiikan suunnitteluun on vähäistä, ja katsoo, että tilannetta voidaan
parantaa osallistamalla nämä tahot poliittiseen prosessiin mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa kuulemisten, arviointien, vaikutusten arvioinnin sekä parhaiden käytäntöjen ja
kokemusten vaihdon avulla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan
kumppanuusperiaatteen soveltamisen (ottamalla huomioon myös kumppanuutta
koskevat eurooppalaiset käytännesäännöt (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen
(EU) N:o 1303/2013 5 artiklan 3 kohta)) Euroopan unionin rahoittamia ohjelmia ja
hankkeita täytäntöönpantaessa ja kiinnittämään erityistä huomiota kaupunkien ja
toiminnallisten kaupunkialueiden osallistamiseen ohjelmien valmisteluun, johtamiseen
ja hallinnointiin myös rajat ylittävällä tasolla;

16.

kehottaa kaupunkeja osallistumaan nykyistä tiiviimmin rakenne- ja investointirahastojen
ohjelmiin; katsoo, että tästä saatujen kokemusten antia voitaisiin hyödyntää vuoden
2020 jälkeisen koheesiopolitiikan kehittämistä koskevassa tärkeässä
toimintapoliittisessa suosituksessa; kehottaa komissiota testaamaan kaupunkeja
koskevan EU:n toimintaohjelman täytäntöönpanoa valituilla aihealueilla, jotka

heijastavat kaupunkialueisiin liittyviä haasteita (”kaupunkien kokeiluhankkeet”),
varmistamalla erityisesti eri EU:n toimien monialaisen koordinoinnin, poistamalla
jäljellä olevia päällekkäisyyksiä ja panemalla täytäntöön monitasoisen hallinnon mallin
sekä toteuttamalla alueellisia vaikutustenarviointeja; pyytää komissiota ilmoittamaan
säännöllisesti Euroopan parlamentille tässä asiassa saavutetusta edistyksestä;
17.

pyytää koordinoimaan ja yhdentämään paremmin kaikkia EU:n investointitoimia, joiden
avulla on mahdollista varmistaa kestävä, yhdennetty ja sosiaalisesti osallistava
kaupunkikehitys; vaatii komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään sääntelykehystä
kaikilta osin ja luomaan synergioita Euroopan strategisten investointien rahaston
(ESIR), EU:n tukemien ohjelmien (kuten LIFE, Horisontti 2020 ja Älykäs
energiahuolto Euroopassa) ja koheesiopolitiikan varojen välille samoin kuin julkisten
(eli kansallisten) investointien, yksityisen pääoman ja rahoitusvälineiden välille, jotta
sijoitettujen varojen vipuvaikutus kasvaisi mahdollisimman suureksi; korostaa, että on
tarpeen varmistaa kaikkien investointitoimien täydentävyys ja parempi synergia sekä
välttää kaksinkertaista rahoitusta ja päällekkäisyyksiä;

Monitasoisen hallinnon uusi malli
18.

muistuttaa, että tämänhetkiset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä koskevat haasteet
ylittävät perinteiset hallinnolliset rajat, ja on yhä yleisempää, että hallintorakenteet ja
alueelliset rakenteet eivät vastaa toisiaan (mm. kaupunkien ja kaupunkien
lähiympäristöjen välinen yhteistyö, kaupunkien ja maaseudun välinen yhteistyö), joten
tämä edellyttää uusia joustavan hallinnon muotoja, jotta voitaisiin jatkaa toiminnallisten
alueiden yhdennettyä alueellista kehittämistä;

19.

katsoo, että kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman pitäisi perustua uuteen
monitasoisen hallinnon menetelmään, jossa paikallistaso otetaan entistä tiiviimmin
mukaan poliittisen syklin kaikkiin vaiheisiin, jolloin menettelytavat tuodaan
lähemmäksi todellisuutta ja jolloin ne vastaavat aiempaa paremmin toiminnallisten
kaupunkialueiden jatkuviin muutoksiin; katsoo, että alueiden komitealla olisi oltava
oma roolinsa tässä prosessissa alueellisten ja paikallisten yhteisöjen edustajana;

20.

kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia osioista, jotka voitaisiin sisällyttää
monitasoisen hallinnon uuteen malliin, joka perustuu kumppanuuksiin ja aitoon
yhteistyöhön, jonka avulla päästään pelkkää sidosryhmien kuulemista pidemmälle ja
jossa muodolliset valtiolliset rakenteet yhdistyvät epämuodollisiin joustaviin
hallintorakenteisiin, jotka vastaavat digitalisoidun verkkoyhteiskunnan uutta
todellisuutta, ja joka on mukautettu olemassa olevien haasteiden kokoon; katsoo, että
kyseessä olisi malli, joka parantaa monitasoista niin vertikaalista kuin horisontaalista
yhteistyötä, hallitusten ja hallituksista riippumattomien toimijoiden kanssa alueellisella,
kansallisella ja Euroopan unionin tasolla ja tuo hallinnon lähemmäksi kansalaisia ja
parantaa Euroopan unionin hankkeen demokraattista oikeutusta; suosittaa, että tästä
räätälöidystä sui generis -mallista tulisi kaupunkeja koskevan EU:n tulevan
toimintaohjelman työmenetelmä sen jälkeen, kun kumppanit ovat sen hyväksyneet ja
kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä on kuultu;

Tietämyksen hallinta ja tietojen yhteiskäyttö
21.

katsoo, että kaupunkiasioita käsittelevät foorumit ja verkostot (kuten URBACT ja
kaupunkikehityksen verkosto) sekä muut tiedon jakamista kaupunkien välillä koskevat
ohjelmat (kuten Civitas, kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus (Covenant of

Mayors), ilmastonmuutokseen sopeutumista koskeva kaupunginjohtajille suunnattu
hanke (Mayors Adapt), älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen aloite, kestävien
kaupunkien eurooppalainen viitekehys ja ManagEnergy-ohjelma) ovat tarjonneet
erinomaisen mahdollisuuden paikallisten ja alueellisten tekijöiden ottamiseksi mukaan
kaupunkikehitykseen ja tietojen jakamiseen toimijoiden kesken; kehottaa komissiota
vahvistamaan ja varmistamaan näiden foorumien välistä koordinointia, jotta paikalliset
toimijat voisivat paremmin ymmärtää niitä ja osallistua niihin aiempaa tehokkaammin;
22.

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään kaikilta osin tietämyksen jakamista
ja valmiuksien kehittämistoimia, joita Euroopan unionin rahoittamat hankkeet ja muut
kaupunkien väliset verkostoitumistoimet tarjoavat; rohkaisee komissiota kehittämään
mekanismeja, joiden avulla tehostetaan hankkeen tulosten jakamista sen yksiköissä, ja
varmistamaan, että tulokset vahvistavat sekä kansallisten että EU:n tason
menettelytapojen kehittämistä;

23.

katsoo, että Urban Audit -tietokanta on saatettava ajan tasalle ja sitä on parannettava,
jotta voitaisiin laatia paremmin räätälöityjä menettelytapoja; rohkaisee Eurostatia ja
komissiota tuottamaan ja kokoamaan yksityiskohtaisempia tietoja, jotka on kerätty
paikoista, joissa politiikkaa on pantu täytäntöön – monissa tapauksissa paikallistasolta;
tähdentää, että tietojen keräämisestä – kaupunkien ja niitä ympäröivien alueiden välisten
ja toiminnallisten kaupunkialueiden sisäisten suhteiden arvioimiseksi – on myös tullut
yhä tärkeämpää, jotta voidaan parantaa näiden monimutkaisten toiminnallisten alueiden
ymmärrystä; vaatii siksi komissiota keräämään ja analysoimaan näitä tietoja, joiden
avulla näytetään toteen poliittinen kehitys;

Kaupunkeja koskevan tulevan EU:n toimintaohjelman täytäntöönpano
24.

katsoo, että jotta kaupunkeja koskeva EU:n toimintaohjelma voisi olla tehokas väline,
sen olisi oltava yhteinen ja säännöllisesti päivitetty käsitekehys, jossa keskitytään
muutamiin haasteisiin Eurooppa 2020 -tavoitteiden (älykäs, osallistava ja kestävä
kasvu) laajassa kontekstissa;

25.

uskoo vahvasti siihen, että haasteissa pitäisi olla seuraavat ominaisuudet: 1) ne ovat
jaetun käsitteellisen kehyksen mukaisia; 2) ne ovat suuria kaupunkihaasteita, joilla on
merkittävä vaikutus jäsenvaltioiden kaupunkeihin ja toiminnallisiin kaupunkialueisiin;
3) jäsenvaltiot eivät voi ratkaista niitä yksipuolisesti; 4) Euroopan unionin
lähestymistapa tarjoaa selvän lisäarvon; pyytää komissiota aloittamaan tällaisten
haasteiden kartoittamisen sekä määrittelemään jäljellä olevat pullonkaulat, toimien
epäjohdonmukaisuudet sekä valmiuksien ja tietämyksen puutteet tiiviissä yhteistyössä
kaikkien olennaisten, erityisesti paikallisten sidosryhmien kanssa;

26.

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikilla hallinnon tasoilla
toteutetaan laajalti toimialat ylittävää koordinointia toimissa, joilla on urbaani
ulottuvuus, jotta yhdennetty kaupunkikehitys voitaisiin sisällyttää toimintaan paremmin;
kehottaa Euroopan unionin kaupunkipolitiikasta vastaavaa alue- ja kaupunkipolitiikan
pääosastoa ohjaamaan tätä prosessia tiiviissä yhteistyössä kaupunkikehityksestä
vastaavan komission yksiköiden välisen ryhmän kanssa ja varmistamaan, että urbaani
ulottuvuus otetaan huomioon kaikissa asiaankuuluvissa uusissa aloitteissa; pyytää
komission puheenjohtajaa nimittämään komission jäsenten kollegiossa poliittisen
johdon, joka antaa strategiset suuntaviivat kaupunkeja koskevalle
toimintasuunnitelmalle ja raportoi vuosittain Euroopan parlamentille kaupunkeja
koskevasta toimintasuunnitelmasta;

27.

kehottaa komissiota nimittämään erityisen kaupunkiasioista vastaavan EU:n
koordinoijan, joka toimii komission jo olemassa olevassa yksikössä tai elimessä,
valvomaan ja arvioimaan koordinoinnin käytännön täytäntöönpanoa horisontaalisesti
(politiikan kaikki olennaiset osa-alueet mukaan lukien) ja vertikaalisesti (kaikki
hallinnon tasot mukaan lukien); katsoo, että kaupunkiasioista vastaavan EU:n
koordinoijan olisi kaupunkikehityksestä vastaavan komission yksiköiden välisen
ryhmän avustuksella otettava käyttöön komission sisällä kaupunkipolitiikkaa koskeva
keskitetty asiointipiste ja varmistettava kaupunkipolitiikkaa koskevien tietojen
asianmukainen keruu, hallinnointi ja levittäminen komission yksiköiden sisällä ja niiden
välillä sekä sidosryhmien kanssa siten, että voidaan ottaa käyttöön tiedon lisäämistä
edistävä järjestelmä, jonka avulla paikallis- ja alueviranomaisia voidaan kaupunkeihin
ja toiminnallisiin kaupunkialueisiin vaikuttavissa poliittisissa prosesseissa varoittaa
ennakolta ja ottaa ne myös varhaisessa vaiheessa mukaan näihin prosesseihin;

28.

kannustaa komissiota kehittämään käytössä olevien rakenteiden käytön ohella ja
esimerkiksi osana ”urbaania kokeiluhanketta” EU:n toimien urbaania ulottuvuutta
koskevia yhden pisteen tiedotusjärjestelmiä jäsenvaltioissa (urbaani keskitetty
asiointipiste), jotta voidaan antaa kokonaisvaltaista tietoa erityisesti kaupunkien
kehittämistä koskevista EU:n eri aloitteista, suuntaviivoista ja
rahoitusmahdollisuuksista;

29.

kehottaa komissiota järjestämään säännöllisesti kaupunkiasioiden huippukokouksen,
jossa hyödynnetään ”Huomispäivän kaupungit” -foorumin antia ja johon kokoontuvat
hallinnon kaikkien tasojen ja alueiden sidosryhmät; uskoo, että tällaiset
huippukokoukset tarjoavat kaupungeille todellisen mahdollisuuden osallistua
rakentavaan vuoropuheluun keskeisten politiikanalojen päätöksentekijöiden kanssa ja
että kokoukset auttavat arvioimaan EU:n politiikan vaikutusta kaupunkeihin ja
toiminnallisiin kaupunkialueisiin ja sitä, miten ne parhaiten otetaan mukaan tuleviin
aloitteisiin;

30.

kehottaa jäsenvaltioita ottamaan kaupungit ja toiminnalliset kaupunkialueet kaikilta osin
sitovasti mukaan strategisen politiikan kehittämiseen ja ohjelmiin (kuten kansallisiin
uudistusohjelmiin, kumppanuussopimuksiin ja toimenpideohjelmiin); kehottaa
jäsenvaltioita lisäämään kaupunkikehityksen kansallisista ohjelmista saatujen
kokemusten vaihtoa, jonka avulla kaupungit voivat saavuttaa Eurooppa 2020 -tavoitteet,
järjestämällä säännöllisesti kaupunkikehityksestä vastaavien ministerien epävirallisia
kokouksia;

Kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman ulkoinen ulottuvuus
31.

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan kokonaisvaltaisesti huomioon Habitat III
-toimintasuunnitelman meneillään olevat valmistelut ja varmistamaan, että Euroopan
kaupunkien toimintaohjelma on tulevaisuudessa kaikilta osin yhteensopiva ja
koordinoitu kaupunkien globaalin toimintasuunnitelman tavoitteiden kanssa; kehottaa
komissiota tiedottamaan parlamentille säännöllisesti Euroopan kaupunkien
toimintaohjelman ulkoisesta ulottuvuudesta ja katsoo, että kaupunkien toimintaohjelma
voisi tarjota Euroopan unionin panoksen kaupunkien uudesta YK:n toimintaohjelmasta
käytävään kansainväliseen keskusteluun sekä asumista ja kestävää kaupunkikehitystä
koskevaan Habitat III -konferenssiin vuonna 2016;

32.

katsoo, että EU:n ja jäsenvaltioiden olisi sitouduttava johdonmukaisesti ja avoimesti
paikallis- ja alueviranomaisten kuulemisen ja osallistamisen jälkeen Kansainväliseen

standardisoimisjärjestön (ISO) standardeihin, jotka koskevat kestävää
kaupunkikehitystä ja joissa noudatetaan kaupunkisuunnittelun ja aluesuunnittelun YK:n
yleisiä suuntaviivoja; painottaa, että uusia ISO-standardeja olisi pidettävä kannustavana
eikä normatiivisena välineenä;
o
o
33.

o

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä
kansallisille parlamenteille.

