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 1. HISTORISK INLEDNING

Frågor om stadsutveckling står i centrum både för det nya målet för territoriell 
sammanhållning och för Lissabonstrategin. Anledningen till detta är lätt att förstå med tanke 
på att städerna står för 70–80 procent av EU:s BNP och att 80 procent av EU:s medborgare 
bor i städer. Det är även viktigt att inrikta sig på städer till följd av den höga koncentrationen 
av ekonomiska, miljömässiga och sociala problem i tätorter.

Kommissionen och Europaparlamentet har följaktligen lång erfarenhet av de storstadsproblem 
som hanteras bättre gemensamt på EU-nivå. Parlamentet har alltid erkänt vikten av dessa 
åtgärder, som ursprungligen vidtogs inom tätortsinitiativen. Parlamentet främjade aktivt 
åtgärder inom tätortsinitiativen och i förhandlingarna om lagstiftningen om strukturfonderna, 
som antogs 2006, tog parlamentet initiativet och fick kommissionen att inse att det var 
nödvändigt att tillåta finansiering av vissa renoveringsprojekt för subventionerade bostäder 
och energihushållning i tätortsområden i de nya medlemsstaterna.

Parlamentets utskott för regional utveckling har lagt fram en rad inflytelserika betänkanden 
och yttranden som har bidragit till att forma politiken inom detta område1, vilket kulminerade
med Kallenbachbetänkandet om en uppföljning av EU:s territoriella agenda och 
Leipzigstadgan. Det föreliggande betänkandet måste betraktas som ett kapitel i en rad av 
betänkanden som definierar parlamentets kraftfulla ställningstaganden i fråga om stadspolitik.

De viktigaste politiska riktlinjerna och de framsteg som uppnåtts efter att parlamentet begärt 
åtgärder kan sammanfattas enligt följande:

 Talmanskonferensen har gett utskottet för regional utveckling behörighet för urbana 
frågor.

 På begäran av parlamentet inrättade kommissionen en avdelningsövergripande grupp 
för stadsutveckling under ledning av generaldirektoratet för regionalpolitik.

 Stadsutveckling diskuteras och samordnas regelbundet vid ministermöten och är nu ett 
stående inslag för EU:s alternerande ordförandeskap.

 En integrerad geografisk och tematisk stadspolitik håller på att utvecklas.

 Betydelsen av tillgång till bostäder av god kvalitet till överkomlig kostnad är nu 
erkänd.

 Sambandet mellan sysselsättning, utbildning, forskning, bostäder, transporter och 
miljön är också väletablerat och genomförandet av politiken kännetecknas därför av 
ett integrerat förhållningssätt.

 Regionspecifik behandling av geografiska särdrag i den territoriella utvecklingen är nu 
gängse.

 Betydelsen av offentlig-privata partnerskap och medverkan av alla intressenter 
i utvecklingen av politiken är erkänd.

                                               
1 Se Beaupuybetänkandet om den urbana dimensionen och utvidgningen samt Andriabetänkandet om bostäder 
och regionalpolitik.
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 En grundläggande uppsättning indikatorer håller på att utvecklas inom 
ESPON-programmet.

 Städernas betydelse för att uppnå Lissabon- och Göteborgsmålen ligger till grund för 
all EU-politik.

 Alla medlemsstater är medvetna om att det är nödvändigt att vidta särskilda åtgärder 
för att undvika förortsutbredning, garantera en hög byggnadsstandard i städerna och 
minska föroreningen.

 2. VAD MENAR VI MED URBAN?

Många försök har gjorts att hitta en gemensam tolkning av ordet urban. Det finns 
definitioner från FN1, Världsbanken2, OECD3 och från enskilda länder. De flesta av dessa 
definitioner bygger på statistik om befolkningens storlek och täthet.

Det finns utan tvekan stora skillnader i den geografiska fördelningen av befolkningen i olika 
länder, men EU-institutionerna har hittills använt den definition som Eurostat använt i sin 
European regional and Urban statistics Reference guide4 med fyra geografiska nivåer för 
statistikinsamlingen. Där skiljer man på den centrala stadskärnan, större stadsområden (LUZ, 
larger urban zones), ”Kernel” för nio huvudstäder i de fall då begreppet förvaltningsstad inte 
ledde till jämförbara geografiska enheter, samt slutligen den underliggande stadsbebyggelsen 
(SCD, subcity districts).

 3. URBANA PROBLEM OCH STATISTIK

Statistik om stadsmiljön är av avgörande betydelse för utformandet av ny politik för att 
hantera storstadsproblemen. Under överinseende av Eurostat har nationella statistikbyråer 
tagit fram en databas med 358 medverkande städer och 330 indikatorer (kartläggning av 
läget i städerna). Databasen innehåller historisk information för 1996, 2001 och 2004 och 
statistik om ett begränsat antal variabler kommer att börja samlas in från 2009. Integreringen 
av den urbana dimensionen gjorde det lättare att utforma huvudfrågorna för Leipzigstadgan
och Europaparlamentets resolution. Under kartläggningen urskildes några av de viktigaste 
framtidsproblemen, bland annat åldrande befolkningar, migration och avfolkning. 
I Centraleuropa krymper storstäderna snabbare än övriga städer. Ett exempel på detta är 
Leipzig. Data från underliggande stadsområden har dragit uppmärksamheten till att de mest 
eftersatta bostadsområdena behöver fysiska förbättringar. Storstäder fortsätter att vara stora 
föroreningskällor som påverkar klimatförändringen och de har följaktligen en viktig roll 
i insatserna för att bekämpa klimatförändringen genom främjande av energieffektivitet och 
rena transportsystem i städerna.

 4. DEN URBANA DIMENSIONEN I REGIONALPOLITIKEN FRAM TILL 2006

Historiskt sett har den urbana dimensionen stått vid sidan av de huvudsakliga 
strukturåtgärderna. Sedan 1990 har det funnits urbana pilotprojekt. Sedan 1994 har 
                                               
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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Urban-program funnits som gemenskapsinitiativ och gjort det möjligt att främja integrerade 
modeller för lokal utveckling. Ett exempel på bra insatser är även Urbact
(European Programme for Urban Sustainable Development).1

Under perioden 2000–2006 anslogs 16 miljarder euro inom strukturfonderna uttryckligen till 
stadspolitik. Av dessa gick 15 miljarder euro till program för mål 1 och 2 inriktade på 
stadsförnyelse. Utöver särskilda åtgärder finansierade strukturfonderna ett stort antal åtgärder 
i stadsområden, bland annat investeringar i infrastruktur, stöd till små och medelstora företag 
samt åtgärder för social integration.2

 5. DEN URBANA DIMENSIONEN I REGIONALPOLITIKEN 2007–2013

Under föregående programperiod tilldelades olika urbana initiativ särskilda medel, men så är 
inte fallet under perioden 2007–2013. Efter antagandet av den nya förordningen om 
strukturfonderna har stadsutvecklingspolitiken integrerats i målen för sammanhållning 
samt regional konkurrenskraft och sysselsättning, vilket understryker den vikt som 
unionen fäster vid denna aspekt av sammanhållningspolitiken.3

LAGSTIFTNING OCH DESS INVERKAN

Enligt förordningen om allmänna bestämmelser4 bör städernas, särskilt de medelstora, 
bidrag till den regionala utvecklingen, ges större utrymme i programplaneringen för att främja 
stadsförnyelse. Inom ramen för de operativa program som medfinansieras av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) under målen konvergens och regional 
konkurrenskraft och sysselsättning får även medlemsstaterna, regionerna och 
förvaltningsmyndigheterna enligt förordningen organisera vidaredelegering till de urbana 
myndigheterna av de prioriteringar som gäller stadsförnyelse. I artikel 27.4 i förordningen 
föreskrivs att den nationella strategiska referensramen när så är lämpligt ska omfatta åtgärder 
för hållbar stadsutveckling. I artikel 37.4 i samma förordning anges att de operativa 
programmen ska innehålla information om strategin för en hållbar stadsutveckling när så är 
lämpligt. Enligt artikel 37 i förordningen ska de operativa programmen som finansieras av 
Eruf även innehålla information om hållbar stadsutveckling när så är lämpligt. Den nationella 
strategiska referensramen kan också innehålla en förteckning över städer som valts för 
behandlingen av urbana frågor och förfarandena för vidaredelegering till urbana myndigheter, 
eventuellt genom globalt stöd.

När det gäller hållbar stadsutveckling ges i Eruf i artikel 8 i förordningen om Eruf5

möjlighet att finansiera åtgärder som hör till Europeiska socialfondens (ESF)
                                               
1 Urbact är ett EU-program vars syfte är att främja erfarenhetsutbyte mellan europeiska städer och insamling och 
spridning av kunskap om alla frågor som rör hållbar stadsutveckling.
Urbact I (2002–2006) lanserades framgångsrikt i 217 städer över hela Europa och omfattar 38 olika projekt.
2 Den tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning 2004, EU Guide on the Urban dimension in 
Community policies 2007–2013, 2007.
3 Europaparlamentet godkände denna ändring i Beaupuybetänkandet.
4 Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om 
upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999.
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999.
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verksamhetsområde (med högst 15 procent av gemenskapens anslag till varje prioriterat 
område i ett operativt program). Detta är ett undantag från artikel 34 i den allmänna 
förordningen, där gränsen fastställs till 10 procent. I artikeln finns också en förteckning över 
insatser för att främja hållbar stadsutveckling, bland annat stärkt ekonomisk tillväxt, 
upprustning av den fysiska miljön, ny användning av tidigare exploaterad mark, bevarande 
och utveckling av natur- och kulturarvet, främjande av entreprenörskap, sysselsättning och 
samhällsutveckling på lokal nivå, samt tjänster som tillhandahålls allmänheten med beaktande 
av förändrade demografiska strukturer. I artikel 8 i förordningen om Eruf anges vidare att 
insatser i eftersatta stadsområden kan omfatta ett bredare stöd till hållbara strategier som 
bygger på en helhetssyn och ett aktivt deltagande från berörda parter för att komma till rätta 
med den höga koncentrationen av ekonomiska, miljömässiga och sociala problem 
i stadsområden.

Därför uppmanas medlemsstaterna att inbegripa hållbar stadsutveckling som en 
strategisk prioritering när de utformar sina nationella strategiska referensramar och 
operativa program men de är inte skyldiga att göra detta. Om de inte inbegriper 
stadsutvecklingen skulle detta emellertid motverka medlemsstaternas möjligheter att på ett 
dynamiskt sätt bidra till unionens insatser för att uppnå sina mål, med hänsyn till städernas 
och tätbebyggda områdens betydelse i den europeiska ekonomin.1

Hittills har det inte gjorts någon allsidig utvärdering av i vilken omfattning 
medlemsstaterna genomför den urbana dimensionen. Förstahandsintrycket är dock inte 
särskilt positivt. Exempelvis har de nationella myndigheterna och regionerna i flertalet fall 
beslutat sig för att inte ge städerna möjlighet till vidaredelegering eftersom de föredrar att 
lägga ut förslagsinbjudan inom de olika sektorspolitiska områdena.

RIKTLINJERNA OCH DERAS ROLL

Tillsammans med de nya förordningar som reglerar strukturfonderna har rådet också utfärdat 
gemenskapens strategiska riktlinjer.2 I dessa riktlinjer ägnas en hel punkt (2.1) åt städernas 
bidrag till tillväxt och sysselsättning.

I gemenskapens strategiska riktlinjer framhålls att ett typiskt drag för 
sammanhållningspolitiken – i motsats till den sektoriella politiken – är dess förmåga till 
anpassning till de särskilda behov och situationer som hänger samman med geografiskt 
betingade utmaningar och möjligheter. När medlemsstaterna och regionerna utarbetar sina 
program och riktar in sina resurser på de ovan angivna prioriteringarna bör de ägna dessa 
särskilda behov särskild uppmärksamhet. I gemenskapens strategiska riktlinjer anges att 
följande tre huvuddimensioner för stadspolitiken bör beaktas:

 Städers pådrivande funktion i regional utveckling och som innovationscenter.

 Behovet av att förbättra den inre sammanhållningen i stadsområden (exempelvis 
genom att bekämpa social utslagning, hög och ökande brottslighet, försämringen av 
livskvaliteten i eftersatta stadsområden).

                                               
1 Lissabon- och Göteborgsmålen.
2 Rådets beslut (EG) nr 2006/702 av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska riktlinjer för 
sammanhållningen.
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 Främjande av regional utveckling med flera centrum och en balanserad utveckling av 
stads- och storstadsområden.

I riktlinjerna förespråkas även integrerade stadsutvecklingsplaner. Enligt riktlinjerna är 
utarbetandet av en plan för hållbar stadsutveckling på medellång eller lång sikt vanligen en 
förutsättning för framgångsrika insatser, eftersom det tryggar enhetligheten mellan 
investeringarna och deras miljökvalitet.

Det bör framhållas att kommissionen samarbetade nära med de nationella myndigheterna för 
att integrera prioriteringar för hållbar stadsutveckling i de nationella strategiska 
referensramarna. Det är dock tveksamt i vilket utsträckning medlemsstaterna följt 
andemeningen i riktlinjerna.

FINANSIERINGSTEKNISKA INSTRUMENT OCH DERAS ANVÄNDNING

De nyligen ändrade förordningarna ger förvaltningsmyndigheterna möjlighet att utnyttja en 
mängd olika offentlig-privata partnerskap i förvaltningen av medel som är öronmärkta för 
stadsutveckling. Strukturfonderna kan således stödja finansieringsinstrument såsom 
riskkapitalfonder, garantifonder eller lånefonder. Kommissionen och 
Europeiska investeringsbanken (EIB) har utformat tre finansiella instrument, Jeremie1, 
Jaspers2 och Jessica.3

Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas ) är av störst 
intresse när det gäller stadsutveckling. Syftet med programmet är att åstadkomma en 
hävstångseffekt av de tillgängliga finansiella resurserna. Återvunna medel måste 
återinvesteras i stadsutveckling eller anslås på nytt till förvaltningsmyndigheten för andra 
stadsprojekt. Jessica befinner sig fortfarande i inledningsskedet. De första 
utvärderingsresultaten väntas i september 2008 när den tyska arbetsgruppen för införandet av 
Jessica kommer att rapportera.

URBACT II

Den andra omgången av programmet Urbact II (2007–2013) följde tätt efter Urbact I
(2002-2006). Syftet med Urbact II är att förbättra effektiviteten i hållbara integrerade 
stadsutvecklingsplaner inom Europa för att genomföra EU:s Lissabon- och Göteborgsstrategi 
(prioritering av konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning). Det är intressant att konstatera att 
målet ”Regioner för ekonomisk förändring” har införlivats i Urbact II för att alla partnerstäder 
ska åta sig att genomföra en integrerad stadsutvecklingsplan. Man har även konstaterat att 
avståndet är stort mellan initiativen och verkligheten ute på fältet, mellan tekniker och 
politiska beslutsfattare, och att förändringar i geografisk skala förändrar ämnets natur.

                                               
1 Underlättar nystartade företags tillgång till finansiering, utvecklingen av mikroföretag och av små och 
medelstora företag.
2 Stöder förberedelser för större projekt.
3 Stöder finansieringstekniska instrument inom stadsutvecklingsområdet.
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 6. Resultat under olika ordförandeskap

Eftersom stadspolitik är en mellanstatlig fråga spelar de olika ordförandeskapen en viktig roll 
på området.

TYSKLAND:
Under det tyska ordförandeskapet erkändes att individuellt optimerade bostads- och 
affärsområden, överdimensionerade köpcenter och stora trafikplatser tillhör det förgångna. 
Det måste bli en större blandning av områden för bostäder, arbete och fritid i städerna. 
Åtgärder måste vidtas för arbetslösa i eftersatta områden i innerstaden samt för att tillgodose 
utbildningskraven för de ungdomar som bor där. Den viktigaste händelsen under det tyska 
ordförandeskapet var undertecknandet av Leipzigstadgan.

PORTUGAL:
Under det portugisiska ordförandeskapet antogs den första handlingsplanen för 
genomförandet av den territoriella agendan och diskussionerna om definitionen av begreppet 
territoriell sammanhållning fördjupades.

SLOVENIEN:
Det slovenska ordförandeskapet främjade en diskussion om stadsplaneringens funktion och 
hur den kan bidra till att hantera de problem som klimatförändringen orsakar och till 
främjandet av ökad energieffektivitet. Ordförandeskapet betonade också vikten av en 
integrerad strategi för projektförvaltning och politik.

FRANKRIKE:
Det franska ordförandeskapet vill inleda arbetet med att utarbeta en checklista för 
genomförandet av Leipzigstadgan. Checklistan är tänkt att vara en flexibel förteckning som 
ska utvecklas av alla medverkande. Den ska kontinuerligt anpassas. Tanken är inte att 
upprätta en statisk uppsättning regler eller åtgärder. Flexibilitet är ledstjärnan för att ta hänsyn 
till de mycket varierande behoven i olika europeiska städer.

TJECKIEN:
Tjeckien utarbetar för närvarande dokument på nationell nivå, med bland annat en metodik 
för att ta fram integrerade stadsutvecklingsplaner. Tjeckien kommer att fortsätta diskussionen 
om en gemensam strategi för den territoriella sammanhållningen inom EU och dess 
prioriteringar. Frågan om effektiviteten i den regionala och territoriella politiken är en viktig 
och integrerad aspekt som kommer att drivas vidare. Under ordförandeskapet kommer en 
europeisk stadsdag att anordnas.

 7. Några tankar om framtida inriktningar

Som framgår av ovanstående görs mycket på mellanstatlig och internationell 
organisationsnivå när det gäller urbana frågor och den urbana dimensionen 
i regionalpolitiken. Om Lissabonfördraget träder i kraft i framtiden kommer den territoriella
sammanhållningen och därmed stadsutvecklingen att bli ett gemensamt ansvar för 
medlemsstaterna och unionen.
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Medlemsstaternas mycket varierande lagstiftningar och varierande förhållanden mellan 
centralregering och regionala eller lokala myndigheter motverkar alla former av 
harmoniserade metoder och även om förbättringar av effektiviteten på olika styrelsenivåer 
både kan och bör vara en viktig prioritering för den regionala utvecklingen måste 
förbättringarna ske med vederbörlig hänsyn de konstitutionella begränsningarna.

DEFINITION AV BEGREPPET ”URBAN”

Det finns en stor variation mellan medlemsstaterna i fråga om vilka kommuner som betraktas 
som städer. Vad som är ett stadsområde är mycket oklart och det finns ingen 
universaldefinition av urban. Det tycks således vara mycket svårt att utarbeta en gemensam
och tydlig definition och därför bör definitionsfrågan överlåtas åt medlemsstaterna i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen.

STADSPROBLEM OCH STATISTIK

Stadsproblemen och hur dessa bör hanteras till fördel för alla berörda varierar från land till 
land och från stad till stad. Befolkningsminskning, en åldrande befolkning och minskade 
invånarantal i städer såsom Leipzig kommer att göra det möjligt att strikt skydda 
grönområden i kombination med åtgärder för att ge innerstadsområden och övergivna 
industritomter nytt liv, utan att utlösa en stigande trend i mark- och fastighetspriser. Samma 
åtgärder tillämpade på London eller Paris skulle kunna driva upp mark- och fastighetspriserna 
så högt att det får en negativ inverkan på utländska investeringar, skapandet av arbetstillfällen, 
rekrytering av kvalificerad personal eller nödvändig sanering. Detta visar att det är nödvändigt 
att anpassa i sig goda idéer till de verkliga behoven på basplanet. En stad som genomgår ett 
ekonomiskt och socialt uppsving behöver inte bara byggas ut uppåt, samtidigt som 
kärnområdena återupplivas, den behöver också byggas ut åt sidorna.1 Det står klart att utbyte
av erfarenheter och bästa metoder i undersökningen av sådana fenomen kommer att vara till 
hjälp, men det är omöjligt att fastställa en allmän regel. Vidare kräver utarbetandet av en 
ekonomisk, social och territoriell utvecklingsstrategi att begreppet urban begränsas till sådana 
områden där det finns detaljerad information tillgänglig eftersom det endast är med tydliga 
och exakta data som problemen kan mätas.

DEN URBANA DIMENSIONEN I REGIONALPOLITIKEN

För att genomföra den urbana dimensionen krävs mer ingående övervakning, mer exakta
indikatorer och utveckling av likartade metoder för genomförandet av en integrerad hållbar 
stadsutveckling.

Även om det talas mycket om ett integrerat tvärsektoriellt genomförande är medlemsstaternas 
styrelseformer ibland föga lämpade att främja horisontellt samarbete. Följden blir att det 
saknas metoder som är anpassade till behoven. Avsaknaden av en tvärsektoriell 
förvaltningsorganisation med behörighet att sörja för nödvändig samordning och att fatta 
nödvändiga beslut kan vara ett stort problem.

                                               
1 Tänk på Bryssels särskilda problem.
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Genom att inrätta det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet1 för att underlätta 
gränsöverskridande samarbete skapade EU även en möjlighet för att lösa 
genomförandeproblemen. Det skulle vara givande att undersöka möjligheten att utveckla en 
liknande förvaltningsstruktur med en EU-omfattande metod för genomförandet av en 
integrerad strategi för hållbar stadsutveckling.

VIDAREDELEGERING

Stadsutvecklingsprogram måste utformas och genomföras på lokal och regional nivå av dem 
som förstår lokalbefolkningen affärsklimatet. I detta sammanhang kan vidaredelegering vara 
ett viktigt redskap både för att förstärka den lokala förvaltningens administrativa kapacitet och 
för verkligen bidra till territoriell och europeisk tillväxt.

För att regionala eller subregionala organisationer verkligen ska få ett ökat ansvar för 
strukturfondens program och resultat krävs det inte bara ett positivt regelverk på EU-nivå
i form av förordningar och riktlinjer, det beror även på i vilken utsträckning nationella 
regerings- och förvaltningsmyndigheter är beredda att engagera sig i och ansvara för en ökad 
konkret medverkan.

Det är oklart i vilken utsträckning det frivilliga systemet fungerar. I framtiden bör städerna 
ges en tydlig roll vid sidan om regionala och nationella förvaltningar som förmedlande organ 
inom ramen för en förvaltningsorganisation på flera plan.

INTEGRERADE STADSUTVECKLINGSPLANER

På stadsnivå har man ofta redan utformat andra utvecklingsplaner. För att 
stadsutvecklingsplaner ska vara genomförbara är det viktigt att representativa 
förvaltningsformer och beslutsstrukturer utformas. För att idén med integrerade 
stadsutvecklingsplaner ska bli en väg framåt måste dessutom tillräckliga resurser göras 
tillgängliga.

JESSICA

Jessica bör uppenbart vara det främsta verktyget för finansiering av hållbara 
stadsutvecklingsprojekt. Den flexibla principen för Jessica och programmets potential för 
ekonomisk tillväxt bör framhållas.

INTEGRERAD STRATEGI FÖR DEN URBANA DIMENSIONEN

Utöver regionalpolitiken har gemenskapen andra finansieringspolitiska medel som berör
städerna och också erbjuder finansieringsresurser som kan användas i stadsområden. Bland 
dessa torde den europeiska transportpolitiken och den europeiska forsknings- och 
utvecklingspolitiken vara de viktigaste. I framtiden bör dessa politikområden vara nära 
förknippade med sammanhållningspolitiken.

                                               
1 European Neighbourhood and Partnership instrument.
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