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 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα ζητήματα που αφορούν την αστική ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο τόσο του νέου 
στόχου για εδαφική συνοχή όσο και της στρατηγικής της Λισαβόνας. Ο λόγος για αυτό είναι 
ευδιάκριτος, όταν παρατηρήσουμε ότι οι πόλεις ευθύνονται για την παραγωγή του 70-80% 
του ΑΕγχΠ της ΕΕ και ότι το 80% των πολιτών της ΕΕ ζουν σε πόλεις. Έχει σημασία να 
εστιάσουμε στις πόλεις επίσης λόγω της υψηλής συγκέντρωσης προβλημάτων οικονομικής, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής φύσεως στις αστικές περιοχές.
Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν μακρά ιστορία 
ενασχόλησης με τα ζητήματα των πόλεων που αντιμετωπίζονται καλύτερα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η σημασία αυτών των δράσεων που αρχικά αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των 
πρωτοβουλιών Urban πάντα τυγχάνει αναγνώρισης από το Κοινοβούλιο, το οποίο ως εκ 
τούτου ενθάρρυνε ενεργά τις δράσεις στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Urban και των 
διαπραγματεύσεων για τη νομοθεσία που θα διέπει τα διαρθρωτικά ταμεία που εγκρίθηκαν το 
2006. Το Κοινοβούλιο επίσης ανέλαβε την πρωτοβουλία και πίεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αναγνωρίσει την ανάγκη να επιτραπεί η χρηματοδότηση ορισμένων έργων ανακαίνισης 
στον τομέα της κοινωνικής στέγασης και της εξοικονόμησης ενέργειας στις αστικές περιοχές 
στα νέα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου έχει συντάξει αρκετές σημαντικές 
εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις που συνέβαλαν στον καθορισμό της αναπτυξιακής πολιτικής σε 
αυτόν τον τομέα1 με αποκορύφωμα την έκθεση Kallenbach σχετικά με την παρακολούθηση 
της εφαρμογής της εδαφικής ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας. Η παρούσα έκθεση πρέπει 
να θεωρηθεί ως ένα κεφάλαιο στη σειρά εκθέσεων που διαμορφώνουν τη δυναμική θέση του 
Κοινοβουλίου στον τομέα της αστικής πολιτικής.
Οι βασικοί προσανατολισμοί της πολιτικής και η πρόοδος που σημειώθηκε έπειτα από 
αιτήματα του Κοινοβουλίου για ανάληψη δράσης συνοψίζονται ως εξής:

 Η Διάσκεψη των Προέδρων χορήγησε αρμοδιότητα για αστικά θέματα στην Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης·

 Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε 
διυπηρεσιακή ομάδα για την αστική ανάπτυξη, υπό την προεδρία της ΓΔ 
Περιφερειακής Πολιτικής·

 Οι τακτικές υπουργικές συναντήσεις για συζήτηση και συντονισμό της αστικής 
ανάπτυξης συνιστούν πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό των διαδοχικών Προεδριών της 
ΕΕ·

 Υπό εξέλιξη βρίσκεται μια ολοκληρωμένη χωροταξική και θεματική αστική πολιτική·

 Αναγνωρίζεται η σημασία της πρόσβασης στην ποιοτικά καλή και οικονομικά 
προσιτή στέγαση·

 Η σχέση μεταξύ απασχόλησης, εκπαίδευσης, έρευνας, στέγασης, μεταφορών και 
περιβάλλοντος είναι πλέον εδραιωμένη, με αποτέλεσμα η εφαρμογή των πολιτικών
να στηρίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση·

 Η ανά περιφέρεια ειδική μεταχείριση των χωρικών χαρακτηριστικών στο πλαίσιο της 
εδαφικής ανάπτυξης αποτελεί πλέον πάγια διαδικασία·

                                               
1 Βλ. την έκθεση Beaupuy με θέμα «Η αστική διάσταση στο πλαίσιο της διεύρυνσης» και την έκθεση Andria με 
θέμα «Στέγαση και περιφερειακή πολιτική».
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 Αναγνωρίζεται η σημασία των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της 
συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων στη διαμόρφωση των πολιτικών·

 Το ESPON αναλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός απλού συνόλου δεικτών·

 Ο ρόλος των πόλεων για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και του 
Γκέτεμποργκ είναι καίριος για όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

 Η αναγκαιότητα ανάληψης συγκεκριμένης δράσης για αποφυγή της άναρχης 
πολεοδομικής ανάπτυξης, τη διασφάλιση κτιρίων υψηλών προδιαγραφών στις μικρές 
και μεγάλες πόλεις και τη μείωση της ρύπανσης αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη 
μέλη.

 2. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΟΡΟΣ «ΑΣΤΙΚΟΣ»;

Πολλές απόπειρες έχουν γίνει ώστε να υπάρξει ένας κοινός τρόπος κατανόησης του όρου 
«αστικός», υπάρχουν ορισμοί των Ηνωμένων Εθνών1, της Παγκόσμιας Τράπεζας2, του 
ΟΟΣΑ3, και των επιμέρους χωρών επίσης. Οι περισσότεροι ορισμοί, αν όχι όλοι, βασίζονται 
σε στατιστικά στοιχεία που αφορούν το μέγεθος και την πυκνότητα του πληθυσμού. 

Μολονότι αναμφίβολα υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς τη γεωγραφική κατανομή του 
πληθυσμού της εκάστοτε χώρας, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μέχρι τούδε βασίζονταν στην 
προσέγγιση που ακολουθεί η Eurostat στον οδηγό αναφοράς για τα στατιστικά στοιχεία 
στις περιφέρειες και τις αστικές περιοχές της Ευρώπης4 ο οποίος εντοπίζει τέσσερα 
επίπεδα χωροταξικών μονάδων επί των οποίων συγκεντρώνονται παρατηρήσεις. Κυμαίνονται 
από το κέντρο της πόλης, περνώντας από τις ευρύτερες αστικές ζώνες (LUZ), τον «πυρήνα» 
για εννέα πρωτεύουσες όπου η έννοια του διοικητικού κέντρου δεν επέφερε συγκριτικές 
χωροταξικές μονάδες, και τέλος τις υποαστικές περιοχές (SCD).

 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στατιστικά στοιχεία για τις αστικές περιοχές είναι ουσιώδους σημασίας κατά την 
ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των πόλεων. Υπό 
την εποπτεία της EUROSTAT, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες δημιούργησαν μια βάση 
δεδομένων με 358 συμμετέχουσες πόλεις και 330 δείκτες (Urban Audit-Αστικός 
Έλεγχος). Η βάση δεδομένων διαθέτει ιστορικά στοιχεία για τα έτη 1996, 2001 και 2004 και 
θα ξεκινήσει τη συγκέντρωση περιορισμένου αριθμού μεταβλητών από το 2009. Η 
ενσωμάτωση της αστικής διάστασης διευκόλυνε την υλοποίηση των βασικών στοιχείων του 
Χάρτη της Λειψίας και του ψηφίσματος του ΕΚ. Ο Έλεγχος εντόπισε ορισμένες βασικές 
προκλήσεις για το μέλλον, όπως είναι η γήρανση των πληθυσμών, η μετανάστευση και η 
πληθυσμιακή ερήμωση. Στην κεντρική Ευρώπη ορισμένες πόλεις συρρικνώνονται ταχύτερα 
από άλλες, όπως για παράδειγμα η Λειψία. Τα δεδομένα για τις υποαστικές περιοχές 
αναδεικνύουν τη σημασία των υποβαθμισμένων περιοχών που απαιτούν αναβάθμιση του 
φυσικού περιβάλλοντος. Οι πόλεις εξακολουθούν να είναι σημαντικές πηγές ρύπανσης, 
επηρεάζοντας την αλλαγή του κλίματος· επομένως, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 

                                               
1 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
2 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
3 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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καταπολέμηση αυτής, προάγοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και τα συστήματα αστικών 
μεταφορών που δεν ρυπαίνουν.

 4. Η ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΩΣ ΤΟ 2006.

Ιστορικά η αστική διάσταση συνόδευε πάντα τον κύριο όγκο διαρθρωτικών δράσεων. Από το
1990 και εξής έχουν υπάρξει διάφορα πρότυπα αστικά πιλοτικά προγράμματα. Από το 1994, 
υπήρχε το κοινοτικό πρόγραμμα πρωτοβουλίας URBAN που επέτρεπε την προαγωγή 
ολοκληρωμένων τοπικών μοντέλων ανάπτυξης. Ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής που 
εφαρμόστηκε είναι και το URBACT (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αστική Αειφόρο 
Ανάπτυξη).1

Την περίοδο 2000-2006, 16 δισεκατομμύρια ευρώ αποδόθηκαν ρητά στην αστική πολιτική 
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Εξ αυτών τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ για 
προγράμματα των στόχων 1 και 2 εστίασαν στην αναβάθμιση των πόλεων. Εκτός των 
ειδικών μέτρων, τα διαρθρωτικά ταμεία χρηματοδότησαν μεγάλο αριθμό δράσεων σε αστικές 
περιοχές, απαρτιζόμενων από επενδύσεις σε υποδομές, υποστήριξη μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και μέτρα κοινωνικής ένταξης.2

 5. Η ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2007-2013.

Ενώ κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού οι διάφορες πρωτοβουλίες του Urban
έλαβαν ειδική χρηματοδότηση, δεν ισχύει το ίδιο και για την περίοδο 2007-2013. Μετά την 
έγκριση των νέων κανονισμών που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία, η πολιτική για την 
αστική ανάπτυξη εντάχθηκε στους στόχους για συνοχή και περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, τονίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη σημασία που 
αποδίδει η Ένωση σε αυτή την πτυχή της πολιτικής για τη συνοχή.3

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΥΤΗΣ

Ο κανονισμός περί καθορισμού των γενικών διατάξεων4 ορίζει ότι θα πρέπει να 
λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι πόλεις, ιδιαίτερα οι πόλεις μεσαίου μεγέθους, με την 
τόνωση του ρόλου τους στον προγραμματισμό για την προαγωγή της αναβάθμισης των 
πόλεων. Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ στους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», 
ο κανονισμός επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη, στις περιφέρειες και στις διαχειριστικές 
                                               
1 Το URBACT είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην προαγωγή της ανταλλαγής εμπειριών 
μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων και στην αξιοποίηση-διάδοση των γνώσεων σχετικά με όλα τα θέματα που 
αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων. 
Το URBACT I (2002-2006) αξιοποιήθηκε επιτυχώς σε 217 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη για χρήση σε 38 
διαφορετικά σχέδια.
2 Τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, 2004· Οδηγός της ΕΕ για την αστική διάσταση στις 
κοινοτικές πολιτικές 2007-2013, 2007.
3 Το ΕΚ ενέκρινε αυτή την αλλαγή στην έκθεση Beaupuy.
4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
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αρχές να μεταβιβάζουν αρμοδιότητες στις αρχές αστικών περιοχών για τις προτεραιότητες 
που αφορούν την αναβάθμιση των πόλεων. Το άρθρο 27, παράγραφος 4, του κανονισμού 
επισημαίνει επιπλέον ότι τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς (ΕΣΠΑ) περιλαμβάνουν, 
όπου ενδείκνυται, δράσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το άρθρο 37,
παράγραφος 4, του ίδιου κανονισμού ορίζει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα, όπου 
ενδείκνυται, θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση στην αστική ανάπτυξη. 
Στο άρθρο 37 ο κανονισμός αναφέρει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ επίσης θα περιέχουν στοιχεία σχετικά με την προσέγγιση 
στην αστική ανάπτυξη όπου ενδείκνυται. Επίσης, μπορούν να περιέχουν τον κατάλογο των 
πόλεων που επιλέγονται για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με τις αστικές περιοχές και 
τις διαδικασίες για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αρχές αστικών περιοχών, ενδεχομένως 
μέσω συνολικής επιχορήγησης.

Ο κανονισμός σχετικά με το ΕΤΠΑ1 προβλέπει στο άρθρο 8 ότι στην περίπτωση της 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, το ΕΤΠΑ μπορεί να χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (έως όριο ύψους 15% των 
πιστώσεων που κατανέμονται από την Κοινότητα σε κάθε άξονα προτεραιότητας του 
εκάστοτε επιχειρησιακού προγράμματος). Πρόκειται για παρέκκλιση από το άρθρο 34 του 
γενικού κανονισμού, ο οποίος ορίζει το εν λόγω όριο στο 10%. Το άρθρο αυτό επίσης 
προτείνει κατάλογο δραστηριοτήτων που προάγουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, όπως: η 
ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, η 
αναζωογόνηση υποβαθμισμένων βιομηχανικών εκτάσεων, η διατήρηση και η ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η προαγωγή της επιχειρηματικότητας, της τοπικής 
απασχόλησης και της ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και η παροχή υπηρεσιών στον 
πληθυσμό, λαμβανομένων υπόψη των μεταβαλλόμενων δημογραφικών εξελίξεων. Το άρθρο
8 του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης διευκρινίζει 
περαιτέρω ότι παρεμβάσεις που αφορούν υποβαθμισμένες αστικές περιοχές μπορούν να 
καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα ενίσχυσης, στηρίζοντας την ανάπτυξη συμμετοχικών, 
ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών για την αντιμετώπιση της υψηλής συγκέντρωσης 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων που πλήττουν τις αστικές 
περιοχές. 

Ως εκ τούτου, κατά την κατάρτιση των ΕΣΠΑ και των ΕΠ, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται 
αλλά δεν υποχρεούνται να ενσωματώνουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη ως στρατηγική 
προτεραιότητα. Εντούτοις, δεδομένης της σημασίας των πόλεων και των αστικών περιοχών 
στον οικονομικό ιστό της Ευρώπης, το αντίθετο θα σήμαινε σε μεγάλο βαθμό ακύρωση των 
ενδεχόμενων σχεδίων των πόλεων να διαδραματίσουν δυναμικό ρόλο στις προσπάθειες της 
Ένωσης να επιτύχει τους στόχους της.2

Μέχρι τούδε, δεν έχει υπάρξει σύνθετη αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής της αστικής 
διάστασης στα κράτη μέλη. Εντούτοις, οι πρώτες διαπιστώσεις δεν είναι πολύ θετικές. Για 
παράδειγμα, οι εθνικές αρχές και οι περιφέρειες σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν αποφασίσει υπέρ 
της επιλογής να μεταβιβάσουν αρμοδιότητες στις αρχές των αστικών περιοχών, καθώς 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1783/1999.
2 Στόχοι της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ.
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προτιμούν οι ίδιες να απευθύνουν πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των 
διάφορων τομεακών πολιτικών.

ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ

Παράλληλα με τους νέους κανονισμούς που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία, το Συμβούλιο 
έχει επίσης εκδώσει στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας1. Σε αυτές ένα 
ολόκληρο μέρος (2.1) αφιερώνεται στη συμβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση. 

Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας επισημαίνουν ότι ένα από τα 
χαρακτηριστικά της πολιτικής της συνοχής –σε αντίθεση με τις τομεακές πολιτικές– είναι η 
ικανότητά της να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά ειδικών 
γεωγραφικών προκλήσεων και ευκαιριών. Κατά συνέπεια, κατά την κατάρτιση των 
προγραμμάτων και των προτεραιοτήτων τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις ειδικές αυτές γεωγραφικές συνθήκες. Οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
της Κοινότητας υποδεικνύουν ότι τρεις καίριες διαστάσεις της αστικής πολιτικής θα 
μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη:

 ο ρόλος των μικρών και μεγάλων πόλεων ως κινητήρων της περιφερειακής ανάπτυξης 
και κέντρων καινοτομίας 

 η ανάγκη βελτίωσης της εσωτερικής συνοχής των αστικών περιοχών (π.χ. η 
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, των υψηλών και αυξανόμενων ποσοστών 
εγκληματικότητας, της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στις μειονεκτούσες αστικές 
περιοχές)

 η προώθηση μιας πιο πολυκεντρικής περιφερειακής ανάπτυξης και μιας ισόρροπης 
ανάπτυξης των αστικών και μητροπολιτικών περιοχών 

Οι κατευθυντήριες γραμμές επίσης υποστηρίζουν τα σχέδια ολοκληρωμένης αστικής 
ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτές, η προετοιμασία ενός μεσοπρόθεσμου έως μακροπρόθεσμου 
σχεδίου για αειφόρο αστική ανάπτυξη αποτελεί γενικά μία από τις προϋποθέσεις για την 
επιτυχία εφόσον διασφαλίζει τη συνεκτικότητα των επενδύσεων και την περιβαλλοντική τους
ποιότητα.

Πρέπει να τονιστεί ότι η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τις εθνικές αρχές για την 
ενσωμάτωση προτεραιοτήτων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη στα ΕΣΠΑ. Εντούτοις, 
αμφίβολο είναι σε ποιον βαθμό τηρήθηκε από τα κράτη μέλη το πνεύμα των κατευθυντήριων 
γραμμών.

ΤΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

Οι υφιστάμενοι αναθεωρημένοι κανονισμοί επιτρέπουν στις αρχές να έχουν πρόσβαση σε 
ευρύ φάσμα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά τη διαχείριση των πόρων που 
προορίζονται για την αστική ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο, τα διαρθρωτικά ταμεία
μπορούν να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία 

                                               
1 Απόφαση (ΕΚ) αριθ. 2006/702 του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 για τις στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή.
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επιχειρηματικών κεφαλαίων, κεφάλαια εγγυήσεων και δανειοδοτήσεων. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουν αναπτύξει τρία χρηματοδοτικά μέσα, 
συγκεκριμένα το JEREMIE1, το JASPERS 2 και το JESSICA3. 

Το JESSICA (η Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) 
αντιπροσωπεύει το ύψιστο ενδιαφέρον για την αστική ανάπτυξη. Στόχος του είναι η επίτευξη 
αποτελέσματος μόχλευσης με τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους. Οι πόροι που 
ανακτώνται πρέπει να επανεπενδύονται στην αστική ανάπτυξη ή να ανακατανέμονται στη 
διαχειριστική αρχή για άλλα έργα σε αστικές περιοχές. Στην ουσία, το Jessica βρίσκεται 
ακόμη στα πρώιμα στάδιά του. Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης αναμένονται στα 
τέλη Σεπτεμβρίου 2008, όταν θα υποβάλει την έκθεσή της η γερμανική ομάδα εργασίας
σχετικά με την υλοποίηση του Jessica.

URBACT II
Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος, URBACT II (2007-2013), ακολουθεί τον δρόμο που 
χάραξε το URBACT I (2002-2006). Η πρόκληση του URBACT II είναι να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών αειφόρου ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης στην 
Ευρώπη ενόψει της εφαρμογής της ευρωπαϊκής Στρατηγικής της Λισαβόνας-Γκέτεμποργκ 
(προτεραιότητα στην ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης). Στο 
πλαίσιο του URBACT II έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας τους στόχους 
της δράσης «Οι περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή», το πρόγραμμα ζήτησε από κάθε 
πόλη εταίρο να δεσμευθεί για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής 
ανάπτυξης. Επεσήμανε, επίσης, το ευρύ χάσμα μεταξύ των πρωτοβουλιών και της 
πραγματικότητας επί τόπου, μεταξύ των τεχνικών φορέων και των φορέων λήψης πολιτικών 
αποφάσεων, καθώς και το γεγονός ότι η αλλαγή της γεωγραφικής κλίμακας μεταβάλλει τη 
φύση του υπό εξέταση ζητήματος.

 6. Τα επιτεύγματα των διαδοχικών προεδριών.

Δεδομένου ότι η πολιτική για τις αστικές περιοχές είναι διακυβερνητικό ζήτημα, μεγάλη είναι 
η σημασία των διαδοχικών προεδριών για βελτιώσεις στον εν λόγω τομέα. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ:
Η γερμανική Προεδρία αναγνώρισε το γεγονός ότι έχει παρέλθει η εποχή των επιμέρους 
βελτιστοποιημένων οικιστικών και επιχειρηματικών περιοχών, των υπερμεγεθών εμπορικών 
κέντρων και των μεγάλων χώρων κυκλοφορίας οχημάτων. Θα πρέπει να υπάρξει ευρύτερος 
συνδυασμός ζωνών κατοικίας, εργασίας και αναψυχής στις πόλεις. Θα πρέπει να 
καταπολεμηθεί η ανεργία στις υποβαθμισμένες περιοχές του αστικού κέντρου των πόλεων, 
και επίσης θα πρέπει να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των νεαρών ατόμων που 
κατοικούν εκεί. Η γερμανική Προεδρία κορυφώθηκε με την υπογραφή του Χάρτη της 
Λειψίας.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
                                               
1 Διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την έναρξη νέων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη των 
μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ.
2 Υποστηρίζει την προετοιμασία μεγάλων έργων.
3 Υποστηρίζει τη χρηματοοικονομική τεχνική στο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης.



PE409.776v01-00 8/10 DT\736780EL.doc

EL

Η πορτογαλική Προεδρία υιοθέτησε το πρώτο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της εδαφικής 
ατζέντας και εμβάθυνε τις συζητήσεις σχετικά με τον ορισμό της έννοιας της εδαφικής
συνοχής.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ:
Η σλοβένικη Προεδρία ενθάρρυνε τη συζήτηση σχετικά με τον ρόλο και τη συνεισφορά του 
πολεοδομικού σχεδιασμού στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της αλλαγής του κλίματος 
και στην προαγωγή μεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας. Τόνισε επίσης τη σημασία 
της ολοκληρωμένης προσέγγισης κατά τη διαχείριση των σχεδίων και την πολιτική σχετικά 
με αυτά.

ΓΑΛΛΙΑ:

Η γαλλική Προεδρία επιθυμεί να εκκινήσει τη διαδικασία κατάρτισης ενός «καταλόγου 
ελέγχου» για την εφαρμογή του Χάρτη της Λειψίας. Αυτός ο κατάλογος θα είναι ένας 
δυναμικός πίνακας που θα διαμορφώνεται από όλους τους συμμετέχοντες. Θα υπόκειται δε 
σε συνεχή προσαρμογή. Δεν πρόκειται για τη θέσπιση ενός στατικού συνόλου κανόνων ή 
μέτρων· η ευελιξία είναι η βασική προϋπόθεση προκειμένου να καλυφθούν οι εξαιρετικά 
ποικίλες ανάγκες των διαφόρων ευρωπαϊκών πόλεων. 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

Η Τσεχική Δημοκρατία συντάσσει επί του παρόντος έγγραφα σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ των 
οποίων μια μεθοδολογία κατάρτισης σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Η Τσεχική 
Δημοκρατία θα συνεχίσει με μια συζήτηση για την κοινή προσέγγιση στο ζήτημα της 
εδαφικής συνοχής στην ΕΕ και τις προτεραιότητες αυτής. Ως σημαντικό και αδιαχώριστο 
ζήτημα εν προκειμένω θα επιδιωχθεί η αποτελεσματικότητα της περιφερειακής και εδαφικής
πολιτικής. Στο πλαίσιο της Προεδρίας θα διοργανωθεί εκδήλωση με τον τίτλο «Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Πόλεων». 

 7. Ιδέες για μελλοντικές κατευθύνσεις:

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, πολλά γίνονται σε διακυβερνητικό επίπεδο και σε επίπεδο 
διεθνών οργανισμών ως προς τα ζητήματα των πόλεων και την αστική διάσταση της 
περιφερειακής πολιτικής. Εάν τεθεί σε ισχύ η Λισαβόνα στο μέλλον, η εδαφική συνοχή και η 
συνιστώσα αυτής, η αστική ανάπτυξη, θα αποτελούν κοινή ευθύνη των κρατών μελών και της 
Ένωσης.

Οι εντελώς διαφορετικές συνταγματικές ρυθμίσεις των κρατών μελών και οι διαφορετικές 
σχέσεις που ισχύουν σε αυτά μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των περιφερειακών ή 
τοπικών αρχών αντιμάχονται κάθε είδους μεθοδολογία εναρμόνισης και μολονότι η βελτίωση 
της αποδοτικότητας των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης μπορεί και πρέπει να ενδιαφέρει 
την περιφερειακή ανάπτυξη, οι βελτιώσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη δεόντως τους 
ενδεχόμενους συνταγματικούς περιορισμούς.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΑΣΤΙΚΟΣ»

Μεταξύ των κρατών μελών παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση ως προς το ποιοι δήμοι 
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θεωρείται ότι εμπίπτουν στην κατηγορία «αστικές περιοχές». Είναι πολύ ασαφές το τι 
συνιστά αστικό χώρο, καθώς δεν υπάρχει καθολικός ορισμός της έννοιας «αστικός». 
Εντούτοις, φαίνεται πως είναι πολύ δύσκολο να διατυπωθεί ένας κοινός, σαφής ορισμός, 
επομένως το ζήτημα του ορισμού θα πρέπει να ανατεθεί στα κράτη μέλη, σύμφωνα προς την 
αρχή της επικουρικότητας.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα προβλήματα των πόλεων και η διαχείριση αυτών προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων 
μερών εμφανίζουν αποκλίσεις από χώρα σε χώρα και από πόλη σε πόλη. Η δημογραφική 
ύφεση, η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση του πληθυσμού σε πόλεις όπως η Λειψία θα 
καταστήσουν εφικτό τον συνδυασμό της αυστηρής προστασίας των ζωνών πρασίνου με 
μέτρα αναβάθμισης περιοχών του κέντρου της πόλης και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών 
περιοχών, χωρίς να προκληθεί ανοδική τάση στις τιμές γης και ακινήτων. Τα ίδια μέτρα, εάν 
εφαρμοστούν στο Λονδίνο ή στο Παρίσι, ενδέχεται να ωθήσουν τις τιμές σε τέτοιο ύψος, 
ώστε να επιδράσουν αρνητικά στις εξωγενείς επενδύσεις, στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης, στην πρόσληψη καταρτισμένου προσωπικού ή στις απαραίτητες δράσεις 
ανάπλασης. Αυτή η παρατήρηση καταδεικνύει την ανάγκη για προσαρμογή a priori καλών 
ιδεών στις πραγματικές ανάγκες σε επίπεδο βάσης. Μια πόλη που διέρχεται περίοδο έντονης 
οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας θα πρέπει όχι μόνο να επεκταθεί προς τα πάνω, αλλά 
και προς τα πλάγια1. Είναι σαφές ότι η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών κατά 
τη μελέτη τέτοιων φαινομένων θα λειτουργήσει βοηθητικά, αλλά είναι αδύνατον να 
θεσπισθεί κάποιος γενικός κανόνας. Η περαιτέρω χάραξη μιας στρατηγικής για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη προϋποθέτει ότι ο όρος «αστικός» θα αφορά
μόνο περιοχές για τις οποίες υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία, καθώς μόνο με σαφή και 
συνθετικά δεδομένα είναι δυνατός ο υπολογισμός των προβλημάτων.
Η ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εφαρμογή της αστικής διάστασης απαιτεί στενότερη παρακολούθηση, ακριβέστερους 
δείκτες και ανάπτυξη παρεμφερών μεθοδολογιών για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης 
αειφόρου αστικής ανάπτυξης. 

Θα έλεγε κανείς ότι μολονότι είναι αξιέπαινη η ιδέα μιας ολοκληρωμένης διατομεακής 
πολιτικής εφαρμογής, οι υφιστάμενες κυβερνητικές δομές στα κράτη μέλη ενίοτε δεν είναι 
επαρκώς προσαρμοσμένες ώστε να ενθαρρύνουν την οριζόντια συνεργασία. Κατά συνέπεια, 
παρατηρείται έλλειψη μεθοδολογίας προσαρμοσμένης στις ανάγκες. Η απουσία μιας 
διατομεακής δομής διαχείρισης με επαρκή εξουσία, ώστε να διασφαλίζει τον απαραίτητο 
συντονισμό και στη συνέχεια να λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις, μπορεί να αποβεί 
μείζον πρόβλημα.

Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος εφαρμογής υιοθετήθηκε από την Ένωση με τη 
σύσταση του ΕΜΓΕΣ2 για διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας. Θα μπορούσε δε να 
μελετηθεί με γόνιμο τρόπο το ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας παρεμφερούς διαχειριστικής δομής 
για την υλοποίηση μιας μεθοδολογίας στο σύνολο της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στην αειφόρο αστική ανάπτυξη.
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

                                               
1 Να σημειωθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα των Βρυξελλών.
2 Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης.
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Τα προγράμματα αστικής ανάπτυξης πρέπει να συλλαμβάνονται και να εκτελούνται σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο από φορείς που κατανοούν τους κατοίκους και το επιχειρηματικό 
περιβάλλον της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο η εκχώρηση αρμοδιοτήτων συνιστά πολύ 
σημαντικό εργαλείο, τόσο για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των τοπικών φορέων, 
όσο και ως πραγματικός παράγοντας ανάπτυξης σε εδαφικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Το εάν οι περιφερειακές ή υποπεριφερειακές οργανώσεις θα αναλάβουν όντως μεγαλύτερες 
ευθύνες για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων εξαρτάται 
όχι μόνο από τη διαμόρφωση ενός θετικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ, ως προς τους 
κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και από τον βαθμό στον οποίο οι εθνικές 
κυβερνήσεις και οι διαχειριστικές αρχές είναι έτοιμες να αποδεχθούν την αυξημένη ενεργό 
συμμετοχή τους και να την παράσχουν κιόλας. 

Αμφίβολο είναι σε ποιον βαθμό λειτουργεί το προαιρετικό πλαίσιο. Στο μέλλον θα πρέπει να 
σχεδιαστεί ένας σαφής ρόλος για τις περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις ως φορείς 
διαμεσολάβησης, στο πλαίσιο της προσέγγισης μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σε επίπεδο πόλεων, συχνά έχουν ήδη καταρτισθεί άλλα σχέδια ανάπτυξης. Προκειμένου τα 
σχέδια αστικής ανάπτυξης να είναι βιώσιμα, καίριας σημασίας είναι ο σχεδιασμός της 
κατάλληλης διάρθρωσης διαχείρισης και λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η ιδέα του 
ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπτυξης είναι ο δρόμος προς το μέλλον μόνον εάν 
διατίθενται επαρκείς πόροι.

ΤΟ JESSICA.

Είναι προφανές ότι το Jessica θα έπρεπε να είναι βασικό μέσο χρηματοδότησης σχεδίων 
αστικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να τονιστεί η κυκλική αρχή του JESSICA και οι δυνατότητές 
του για οικονομική ανάπτυξη.
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Εκτός από την περιφερειακή πολιτική, υπάρχουν και άλλες κοινοτικές χρηματοδοτικές 
πολιτικές που επηρεάζουν τις πόλεις και επίσης παρέχουν οικονομικούς πόρους που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε αστικές περιοχές. Μεταξύ αυτών οι πιο σημαντικές είναι η 
ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και η ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα και την ανάπτυξη. 
Στο μέλλον οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να συνδέονται στενότερα με την πολιτική συνοχής.
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