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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. er af den opfattelse, at realiseringen af et integreret koncept for den lokale miljøpolitik, 
inklusive nærtrafikken i byområderne, bør være et kriterium for tildeling af midler fra 
strukturfondene og af støtte fra Den Europæiske Investeringsbank; opfordrer 
medlemsstaterne til at tage hensyn til dette i de nationale rammeplaner og de operationelle 
programmer og at træffe foranstaltninger til reduktion af arealforbruget;

2. beder indtrængende Kommissionen om at overveje en sammenlægning og forenkling af 
den kommunale indberetningspligt for de miljøstandarder inden for EU, der er i kraft på 
nuværende tidspunkt, til en integreret pligt for således at yde et bidrag til bekæmpelsen af 
bureaukratiet;

3. anser det for tvingende nødvendigt, at Kommissionen indarbejder en liste over egnede 
centrale indikatorer i de tekniske retningslinjer, og er endvidere af den opfattelse, at de 
integrerede koncepter skal indeholde målbare målangivelser;

4. bifalder Kommissionens hensigt om at fremme udvekslingen af bedste praksis i hele EU 
og foreslår, at der også skal lægges op til en ærlig og åben udveksling af negative 
erfaringer for i fremtiden at undgå fejl i forbindelse med byudvikling;

5. påpeger udtrykkeligt betydningen af forskning inden for bypolitik og opfordrer 
Kommissionen til igen at optage dette emne i EU's syvende forskningsrammeprogram;

6. anser støtten til et netværk af nationale bymiljøcentre for yderst vigtig og bifalder 
oprettelsen heraf inden for den nye politik for territorial samhørighed;

7. beklager, at Kommissionen ikke går nærmere ind på forholdet mellem by og omgivelser 
og dette forholds betydning for en bæredygtig byudvikling;

8. beklager, at der ikke lægges tilstrækkelig vægt på borgernes rolle i forbindelse med 
realiseringen af koncepterne;

9. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en midtvejsevaluering vedrørende 
realiseringen af de tekniske retningslinjer i forbindelse med høringen i 2009.
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BEGRUNDELSE

Ca. 80 % af den europæiske befolkning lever i bymæssige områder. Dette er nødvendigvis 
forbundet med alvorlige miljøforringelser. Med forelæggelsen af den tematiske strategi for 
bymiljøet vil Kommissionen forbedre miljøforholdene i europæiske byer. Denne strategi er en 
af de syv strategier, der er indeholdt i det sjette miljøhandlingsprogram, ved hjælp af hvilket 
de mange allerede eksisterende enkeltplaner skal koordineres til en integreret indsats. 

Byerne er lokomotiver for vækst og beskæftigelse.1 I denne rolle konkurrerer byerne også 
indbyrdes i forbindelse med bosættelse af investorer og skabelse af attraktive 
boligejendomme. Det uhæmmede arealforbrug inden for EU på 120 ha/døgn modvirker en 
bæredygtig udvikling. Arealerne til udlignings- og erstatningsforanstaltninger i henhold til 
naturfredningslovgivningen bliver stadig færre i byerne. Der kan derfor anvendes 
strukturfondsmidler frem for alt i forbindelse med udnyttelsen af udnyttede arealer, eller 
arealer, der ligger brak. Dette miljørelevante aspekt skal der tages højde for, især i forbindelse 
med udarbejdelsen af nationale rammeplaner og operationelle programmer. Et integreret 
koncept for lokal miljøpolitik, inklusive en plan for bæredygtig nærtrafik i byerne, bør have 
høj prioritet i forbindelse med tildelingen af strukturfondsmidler.

For at måle resultaterne af den tematiske strategi er det tvingende nødvendigt, at 
Kommissionen indarbejder en liste over egnede kerneindikatorer i de tekniske retningslinjer. 
Indikatorer og evalueringssystemer for hele EU er nødvendige for at kunne sammenligne 
problemer og resultater. Ligeledes er de medvirkende til at definere den generelle tendens for 
fremtidige udgifter og for fremtidig planlægning og udvikling. En omfattende offentlig 
deltagelse i forbindelse med udarbejdelse og evaluering giver chance for at formidle mål og 
indhold i den europæiske politik.

Det er i denne forbindelse beklageligt, at Kommissionen ikke i tilstrækkeligt omfang nævner 
den vigtige rolle, som samfundets parter spiller for en vellykket realisering af et integreret 
koncept for den lokale miljøpolitik. Politiske mål har den største udsigt til succes, hvis disse 
opstilles og realiseres i samarbejde med de berørte borgere. Dette muliggør en stærkere 
identificering med aftalte mål og midler.

Kommissionen går i strategien heller ikke ind på betydningen af interaktionen mellem byerne 
og deres omgivelser. Denne sammenhæng er dog af symbiotisk karakter. En god tilknytning 
af omgivelserne i form af offentlige transportmidler reducerer den individuelle trafik i 
bykernen. Anlæggelsen af grønne områder inden for bykernen kan dæmme op for flugten fra 
by til land. Rekreative områder i nærområdet i byernes omgivelser øger livskvaliteten i hele 
regionen. Der er behov for heterogene strukturer med forretninger, boliger og 
arbejdsmuligheder i byområder og byernes yderzoner for at minimere strømmen af pendlere.

Generelt beklager udvalget, at Kommissionens slutdokument ikke mere indeholder mange af 
de positive anbefalinger i den første meddelelse.2 Ikke desto mindre må man glæde sig over, 
at målene for denne strategi ikke skal nås via en ny retsforskrift. I de kommunale 
forvaltninger findes der ikke nogen mangel på mål, men en mangel på realisering i forbindelse 

  
1 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene. Samhørighedspolitikken og byerne. 23.11.2005.
2 KOM(2004) 60.



PA\609198DA.doc 5/5 PE 371.922v01-00

DA

med bestående forpligtelser. Derfor skal strategien bidrage til bekæmpelsen af bureaukratiet, 
idet den kommunale indberetningspligt sammenfattes og forenkles til en integreret 
indberetningspligt.

Udvalget bifalder, at erfaringsudvekslingen skal fremmes via skabelse af netværk. For ikke 
blot at føje flere databaser til det store antal bestående databaser vedrørende bedste praksis, 
bør det praksisorienterede samarbejde prioriteres højt. Derudover kan udvekslingen af 
negative erfaringer hjælpe med til, at fejl undgås.

I denne forbindelse spiller oprettelsen af netværk vedrørende bymiljøet en særlig rolle. Disse 
bør støttes i forbindelse med den nye politik for territorial samhørighed. Evalueringen af 
erfaringerne med URBACT, et pilotnetværk for nationale centre, kunne udnyttes til at lægge 
grundstenen til et "europæisk rammeprogram for erfaringsudveksling inden for byudvikling".

Byudvikling og miljøpolitik i byerne har nær tilknytning til sociale, økonomiske, regionale og 
demografiske udfordringer. Derfor er der behov for udvikling af nye løsningsforslag. Følgelig 
er genoptagelsen af forskningen inden for dette ved det syvende forskningsprogram 1 helt 
uundværlig. 

Den midtvejsevaluering, der er planlagt til 2009, er en god lejlighed til både at evaluere 
forbedringen af miljøforholdene i byerne og også effekten af de hertil anvendte finansielle 
ressourcer samt til at drage konklusionerne heraf.

  
1 KOM(2005)0119.


