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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da bi moralo biti izvajanje celostnega pristopa k upravljanju okolja na lokalni ravni, 
vključno z mestnim prometom, merilo izbora pri dodelitvi sredstev iz strukturnega sklada 
in podporo Evropske investicijske banke ter poziva države članice, naj to upoštevajo pri 
nacionalnih okvirnih načrtih ter izvedbenih programih ter sprejmejo ukrepe za zmanjšanje 
rabe zemljišč;

2. poziva Komisijo, naj razmisli o tem, da bi dolžnosti poročanja lokalnih organov, ki veljajo 
za sedanje okoljske standarde EU, strnila v enovito dolžnost, jo poenostavila in tako 
prispevala k zmanjšanju birokracije;

3. meni, da je nujno, da Komisija vključi v tehnične smernice seznam primernih osnovnih 
kazalcev, in zastopa stališče, da bi morali celostni pristopi vsebovati izmerljive cilje;

4. pozdravlja namen Komisije, da podpre izmenjavo najboljših praks v EU in predlaga, da bi 
spodbujali tudi pošteno in odkrito izmenjavo slabih izkušenj, kar bi preprečevalo napakam 
v urbanem razvoju v prihodnosti;

5. izrecno opozarja na pomen raziskovalne dejavnosti v zvezi z urbanim upravljanjem in 
poziva Komisijo, naj to vprašanje ponovno vključi v 7. okvirni program za raziskave;

6. meni, da je podpiranje mreže nacionalnih središč za urbano okolje izjemno pomembno in 
pozdravlja njihovo vzpostavitev v okviru nove kohezijske politike;

7. obžaluje, da se Komisija ne poglablja v pomen, ki ga ima odnos med mestom in okolico 
za trajnostni urbani razvoj;

8. obžaluje, da je vloga državljanov pri izvajanju pristopov preslabo opredeljena;

9. spodbuja Komisijo, naj v okviru posvetovanja v letu 2009 izvede vmesni pregled izvajanja 
tehničnih smernic.
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OBRAZLOŽITEV

Približno 80 odstotkov evropskih državljanov živi na urbanih območjih, kar neizogibno 
povzroča resne vplive na okolje. S predložitvijo tematske strategije za urbano okolje želi 
Komisija izboljšati okoljske pogoje v evropskih mestih. Strategija je ena sedmih strategij, 
predvidenih v 6. okoljskem akcijskem programu in namenjenih združitvi številnih 
posameznih obstoječih načrtov v enovit pristop.

Mesta so gonilo rasti in zaposlovanja1. V tej vlogi tudi tekmujejo med seboj v privabljanju 
vlagateljev in gradnji privlačnih nepremičnin. Neomejena raba zemljišč v EU v obsegu pribl. 
120 ha/dan je v nasprotju s trajnostnim razvojem. Površine za izravnalne in nadomestne 
ukrepe v skladu z okoljevarstvenimi določbami postajajo vse redkejše. Zato bi morali sredstva 
strukturnega sklada uporabljati predvsem za rabo aktivnih ali neizkoriščenih površin. Ta 
pomembni okoljski vidik je treba upoštevati zlasti pri izdelavi nacionalnih okvirnih načrtov in 
izvedbenih programov. Celostni pristop k upravljanju okolja na lokalni ravni, ki bi vključeval 
načrt za trajnostni mestni promet, bi moral imeti pri dodeljevanju sredstev iz strukturnega 
sklada prednost.

Da bi lahko izmerila uspešnost tematske strategije, je izjemno pomembno, da Komisija 
vključi v tehnične smernice seznam primernih osnovnih kazalnikov. Kazalniki in sistemi 
vrednotenja, ki veljajo za vso EU, so potrebni za primerjavo težav in uspehov. V pomoč pa so 
tudi pri opredelitvi splošne smeri, ki jo je treba ubrati pri prihodnjih izdatkih, načrtovanju in 
razvoju. S široko udeležbo javnosti pri načrtovanju in ocenjevanju se ustvari možnost za 
osveščanje o ciljih in vsebini evropske politike.

Pri tem je vredno obžalovanja, da Komisija ne posveča dovolj pozornosti vlogi, ki jo imajo 
socialni partnerji pri uspešnem izvajanju celostnega pristopa k upravljanju okolja na lokalni 
ravni. Politični cilji obetajo največje uspehe, kadar se izdelajo in izvajajo skupaj s prizadetimi 
državljani, saj to omogoča močnejšo poistovetenje z zastavljenimi cilji in ukrepi.

Komisija se v strategiji tudi ne posveča pomenu medsebojnega vplivanja mest in njihove 
okolice. Narava tega odnosa pa je simbiotična: dobra povezanost z okolico z javnimi 
prevoznimi sredstvi zmanjšuje osebni promet v mestu; urejanje zelenih površin v mestih 
lahko zajezi beg prebivalcev v okolico; bližnja rekreacijska območja v okolici mest 
izboljšujejo kakovost življenja vse regije; mestna in primestna področja potrebujejo raznoliko 
strukturo s trgovinami, stanovanji in zaposlovalnimi možnostmi, ki zmanjšujejo tokove 
dnevnih migrantov.

V splošnem je vredno obžalovanja, da končni dokument Komisije ne vsebuje več številnih 
koristnih priporočil iz prvega sporočila2. Hvalevredno pa je, da se cilji strategije ne bodo 
uresničevali z novimi pravnimi predpisi. V lokalnih upravah ni pomanjkanja ciljev, ampak se 
obstoječe obveznosti pomanjkljivo izvajajo. Zato naj bi strategija prispevala k zmanjševanju 
birokracije, s tem ko bi dolžnosti poročanja lokalnih organov strnila v enovito, poenostavljeno 
dolžnost poročanja.

  
1 Delovni dokument Komisije: Kohezijska politika in mesta, 23.11.2005.
2 KOM(2004) 60
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Hvalevredno je spodbujanje izmenjave izkušenj s povezovanjem v omrežja. Da ne bi 
velikemu številu podatkovnih baz najboljših praks, ki že obstajajo, dodajali še novih, je treba 
dati prednost praktičnemu sodelovanju. Poleg tega lahko izmenjava slabih izkušenj pripomore 
k izogibanju napakam.

Pri tem igra posebno vlogo vzpostavitev omrežij za urbano okolje, ki naj bi jih podpirali v 
okviru nove kohezijske politike. Oceno izkušenj s programom URBACT, pilotno mrežo 
nacionalnih središč, bi lahko uporabili kot temelj „Evropskega okvirnega programa za 
izmenjavo izkušenj na področju urbanega razvoja“.

Urbani razvoj in okoljska politika na urbanih območij sta tesno povezani s socialnimi, 
ekonomskimi, prostorskimi in demografskimi izzivi, za katere je treba najti inovativne rešitve.
Zato je nujna ponovna vključitev raziskav na tem področju v 7. okvirni program za raziskave1

.

Vmesni pregled, ki je predviden za leto 2009, je primeren za strokovno oceno tako izboljšanja 
okoljskih pogojev na urbanih območjih kot tudi učinkovitosti dodeljenih finančnih virov in 
omogoča sprejemanje ustreznih sklepov.

  
1 KOM(2005) 119.


