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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:
1. kannattaa komission suositusta yhdennetyn lähestymistavan omaksumisesta 

kaupunkiympäristön hoitoon ja katsoo, että jos lähestymistapaa sovelletaan 
jäsenvaltioiden tukemana paikallisella tasolla, se pitäisi ottaa yhdeksi perusteeksi 
rakennerahastovarojen ja Euroopan investointipankin lainojen myöntämiselle;

2. katsoo, että kestävän kaupunkiliikenteen hankkeeseen on sisällyttävä julkisen liikenteen 
edistäminen, jota tuetaan EU:n julkisen liikenteen infrastruktuurin, kuten 
liitäntäpysäköintijärjestelmien, ympäristöystävällisten liikennejärjestelyjen ja pyöräteiden 
rakentamiseen tarkoitetuista määrärahoista;

3. pyytää komissiota yksinkertaistamaan nykyisiä EU:n ympäristönormeja koskevia kunnallisia 
raportointivelvollisuuksia ottamalla käyttöön yhdennetty velvollisuuksia koskeva lomake ja 
vähentämään siten byrokratiaa;

4. pitää välttämättömänä, että komissio laatii teknisiin suuntaviivoihin luettelon 
indikaattoreista asiaa koskevan EU:n ympäristölainsäädännön nykyisten velvoitteiden ja 
tavoitearvojen pohjalta; on lisäksi sitä mieltä, että yhdennettyihin lähestymistapoihin 
täytyy sisältyä mitattavia tavoitearvoja;

5. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin maankäytön vähentämiseksi ja 
erityisesti viheralueiden käytön vähentämiseksi ja hylättyjen teollisuusalueiden käytön 
lisäämiseksi kaupunkien kehityssuunnitelmissaan, sekä suojelemaan nykyisiä 
viheralueita, kuten kaupunkipuistoja ja luonnonsuojelualueita;

6. pitää myönteisenä komission aikomuksia tukea EU:n laajuista parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa ja ehdottaa, että tulisi myös edistää rehellistä ja avointa kielteisten kokemusten 
vaihtoa kaupunkikehityksen virheiden välttämiseksi tulevaisuudessa käyttäen apuna sekä 
virkamiehille että valituille edustajille suunnattuja kampanjoita, joita kaupunkiliitot 
voivat vetää; tukee komissiota sen toimissa teemakohtaisen Internet-sivuston 
perustamiseksi paikallisia viranomaisia varten;

7. korostaa kaupunkipolitiikkaa koskevan tutkimustoiminnan merkitystä, mukaan lukien 
sähkön ja kaasun jakeluun, lämmitykseen sekä ilmastointiin ja jätteiden käsittelyyn 
liittyvät kysymykset, ja kehottaa komissiota sisällyttämään uudelleen tätä aihetta 
koskevia erityisiä määräyksiä seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmaan; 

8. pitää kaupunkiasioiden kansallisten yhteyspisteiden verkoston, kuten Euroopan 
kaupunkitietoverkoston, tukemista äärimmäisen tärkeänä ja pitää myönteisenä Urbact-
ohjelman tukemisen jatkamista koheesiopolitiikkaa vuosina 2007–2013 koskevassa 
ehdotuksessa;

9. kehottaa komissiota käsittelemään lähemmin kaupungin ja sen ympäristön suhteiden 
merkitystä EU:n yleistä yhteenkuuluvuutta edistävän kestävän kaupunkikehityksen 
kannalta, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tässä yhteydessä edistämään kyseistä 
kestävää kaupunkikehitystä; 
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10. kehottaa komissiota tarkastelemaan asianosaisten kansalaisten asemaa kestävää 
kaupunkikehitystä koskevien näkemysten toteuttamisessa;

11. kannustaa komissiota tekemään teknisten suuntaviivojen toimeenpanoa koskevan 
väliarvioinnin vuoden 2009 kuulemiskierroksen yhteydessä.
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PERUSTELUT

Noin 80 prosenttia Euroopan väestöstä elää kaupunkialueilla. Tämä aiheuttaa väistämättä 
vakavia ympäristövaikutuksia. Esittämällä kaupunkiympäristöä koskevan teemakohtaisen 
strategian Euroopan komissio haluaa parantaa Euroopan kaupunkien ympäristöoloja. Strategia 
on yksi kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman seitsemästä strategiasta, joiden 
avulla monet jo olemassa olevat yksittäiset suunnitelmat on tarkoitus yhdistää yhdennetyksi 
lähestymistavaksi.

Kaupungit ovat kasvun ja työllisyyden moottoreita1. Tässä asemassa kaupungit kilpailevat 
myös keskenään investointien sijoituspaikkoina ja houkuttelevien asuinkiinteistöjen 
luomisessa. EU:n hillitsemätön maankäyttö, 120 hehtaaria päivässä, on kestävän kehityksen 
vastaista. Luonnonsuojeluoikeudellisiin kompensointi- ja korvaustoimenpiteisiin käytettävissä 
olevat maa-alueet käyvät kaupungeissa yhä niukemmiksi. Rakennerahastovaroja voitaisiin 
näin ollen käyttää ensisijaisesti jo käytössä olevien tai aiemmin teollisuuden käytössä olleiden 
maa-alueiden hyödyntämiseen. Tämä ympäristön kannalta olennainen näkökohta on otettava 
huomioon erityisesti kansallisten puitesuunnitelmien ja toimintaohjelmien laatimisessa. 
Paikallista ympäristöpolitiikkaa ja kaupunkien lähiliikennettä koskevalla yhdennetyllä 
lähestymistavalla tulisi olla etusija rakennerahastovaroja myönnettäessä.

Teemakohtaisen strategian menestyksen mittaamiseksi on välttämätöntä, että komissio 
sisällyttää teknisiin suuntaviivoihin luettelon tärkeimmistä indikaattoreista. EU:n laajuiset 
tunnusluvut ja arviointijärjestelmät ovat välttämättömiä ongelmien ja menestyksen 
vertaamiseksi.  Ne auttavat myös määrittämään tulevia menoja, suunnittelua ja kehityskulkuja 
koskevien tavoitteiden yleisen suunnan. Laaja julkinen osallistuminen laatimisen ja arvioinnin 
vaiheisiin antaa tilaisuuden lisätä tietoisuutta eurooppalaisen politiikan tavoitteista ja 
sisällöstä.

Tässä yhteydessä on valitettavaa, ettei komissio kiinnitä riittävästi huomiota tärkeään 
asemaan, joka työmarkkinaosapuolilla on paikallista ympäristöpolitiikkaa koskevan 
yhdennetyn lähestymistavan menestyksekkäässä toteuttamisessa. Politiikan tavoitteilla on 
parhaat menestymisen mahdollisuudet, kun ne laaditaan ja toteutetaan yhdessä niiden 
kansalaisten kanssa, joita ne koskevat. Näin kansalaisten on mahdollista omaksua paremmin 
sovitut tavoitteet ja toimenpiteet.

Komissio ei myöskään ota strategiassaan asianmukaisella tavalla huomioon kaupunkien ja 
niiden ympäristön välistä vuorovaikutusta. Tämä suhde on kuitenkin luonteeltaan 
symbioottinen: hyvät julkiset liikenneyhteydet ympäröiviin alueisiin vähentävät kaupungin 
sisäistä yksityisliikennettä. Viheralueiden luominen kaupunkien sisälle voi hillitä pakoa 
ympäröiville alueille. Kaupunkien ympäristön lähivirkistysalueet kohottavat koko seudun 
elämänlaatua. Kaupunki- ja esikaupunkialueet tarvitsevat monipuolisia rakenteita 
kauppoineen, asuntoineen ja työmahdollisuuksineen, jotta heiluriliikenteen määrää saataisiin 
vähennettyä.

  
1 Komission työasiakirja: Koheesiopolitiikka ja kaupungit, 23. marraskuuta 2005.
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Yleisesti on valitettavaa, että komission lopullisesta asiakirjasta puuttuu monia ensimmäisessä 
tiedonannossa1 olleita myönteisiä suosituksia. Tästä huolimatta on ilahduttavaa, että tämän 
strategian tavoitteita ei ole tarkoitus saavuttaa uudella oikeussäädöksellä. Paikallishallinnoilla 
on runsaasti tavoitteita, mutta ne eivät noudata nykyisiä velvoitteita riittävässä määrin. Sen 
vuoksi strategian olisi tuettava byrokratian vähentämistä siten, että paikallishallinnon 
moninaisia raportointivelvollisuuksia yksinkertaistetaan ja yhdistetään yhdennetyksi 
raportointivelvollisuudeksi.

On ilahduttavaa, että kokemustenvaihtoa on tarkoitus tukea verkottumisella.  
Käytännönläheisille yhteistyömuodoille tulisi antaa etusija, jottei ainoastaan luoda uusia 
parhaiden käytäntöjen tietokantoja entisten lisäksi. Tämän lisäksi kielteisten kokemusten 
vaihtaminen voi auttaa välttämään virheitä.

Kaupunkiympäristöverkostojen luominen on tässä yhteydessä erityisen merkittävää. Niitä 
olisi tuettava uudella koheesiopolitiikalla. Kansallisten yhteyspisteiden Urbact-
pilottiverkostosta saatujen kokemusten arviointia voitaisiin käyttää perustana 
kaupunkialueiden kehittämisestä saatujen kokemusten vaihtoa koskevalle eurooppalaiselle 
puiteohjelmalle.

Kaupunkialueiden kehittämisellä ja kaupunkien ympäristöpolitiikalla on tiivis yhteys 
sosiaalisiin, taloudellisiin, tilallisiin ja väestötieteellisiin haasteisiin. Tämän vuoksi on tarpeen 
kehittää innovatiivisia ratkaisumalleja. On siis välttämätöntä sisällyttää tätä alaa koskevat 
tutkimukset uudelleen seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelmaan2.

Vuonna 2009 tehtäväksi suunnitellun väliarvioinnin pitäisi auttaa sekä parantamaan 
kaupunkien ympäristöoloja että arvioimaan käytössä olevien taloudellisten resurssien 
tehokkuutta, mikä pohjalta voidaan tehdä tarkoituksenmukaiset johtopäätökset.

  
1 KOM(2004)0060.
2 KOM(2005)0119.
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