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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att omsättningen av ett integrerat koncept för den lokala 
miljöpolitiken inklusive stadstransportsystem bör vara ett kriterium för tilldelning av stöd 
från strukturfonderna och Europeiska investeringsbanken och uppmanar medlemsstaterna 
att beakta detta i den nationella ramplaneringen och de operativa programmen samt vidta 
åtgärder för att minska markanvändningen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att sammanfatta kommunernas 
rapporteringsskyldighet för nu gällande EU-miljönormer i en integrerad skyldighet och 
förenkla denna för att bidra till minskad byråkrati.

3. Europaparlamentet anser det vara alldeles nödvändigt att kommissionen inför en 
förteckning över lämpliga kärnindikatorer i de tekniska riktlinjerna och menar att de 
integrerade koncepten måste innehålla mätbara målangivelser.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att främja det EU-omfattande utbytet 
av bästa praxis och föreslår att även ett ärligt och öppet utbyte av negativa erfarenheter 
uppmuntras för att undvika misstag vid stadsutveckling i framtiden.

5. Europaparlamentet hänvisar eftertryckligen till betydelsen av forskning om stadspolitik 
och uppmanar kommissionen att återinföra detta tema i det sjunde ramprogrammet för 
forskning.

6. Europaparlamentet anser stödet av ett nätverk av nationella kontaktpunkter i 
stadsmiljöfrågor vara av yttersta vikt och välkomnar dess inrättande inom ramen för den 
nya sammanhållningspolitiken.

7. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte närmare specificerar betydelsen av 
kopplingen mellan stad och omgivande områden för en hållbar stadsutveckling.

8. Europaparlamentet beklagar att medborgarnas roll för omsättning av koncepten inte 
specificeras tillräckligt.

9. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att inom ramen för samrådet 2009 
genomföra en halvtidsutvärdering av genomförandet av de tekniska riktlinjerna.
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KORTFATTAD MOTIVERING

Ungefär 80 procent av den europeiska befolkningen lever i stadsområden, vilket automatiskt 
hänger samman med allvarliga miljöproblem. Genom Den temainriktade strategin för 
stadsmiljön vill Europeiska kommissionen förbättra miljöförhållandena i Europas städer. 
Denna strategi är en av de sju som planeras inom det sjätte miljöhandlingsprogrammet som 
syftar till att sammanföra de många befintliga enskilda planerna i en integrerad strategi.

Städer är motorer för tillväxt och sysselsättning.1 I denna roll konkurrerar dock städer även 
sinsemellan i att attrahera investerare och skapa attraktiva bostäder. Den ohejdade 
markanvändningen i EU på 120 hektar per dag står i kontrast mot en hållbar utveckling. 
Områdena för naturskyddsrättsliga kompensations- och ersättningsåtgärder blir allt mindre i 
städerna. Strukturfondsmedel skulle därför med fördel kunna användas vid utnyttjandet av 
aktiva områden eller områden som inte används. Denna miljörelevanta aspekt skall beaktas 
särskilt i utarbetandet av nationella ramplaner och operativa program. Ett integrerat koncept 
för lokal miljöpolitik med en plan för ett hållbart stadstransportsystem bör prioriteras vid 
tilldelning av stöd från strukturfonderna.

För att mäta den tematiska strategins framgångar är det helt nödvändigt att kommissionen 
utarbetar en förteckning över lämpliga kärnindikatorer i de tekniska riktlinjerna. 
EU-omfattande indikatorer och utvärderingssystem är nödvändiga för att problem och 
framsteg skall kunna mätas. De är även till stöd för att definiera den allmänna inriktningen för 
framtida modeller, planer och utvecklingar. En omfattande medverkan från allmänheten vid 
utarbetandet och utvärderingen ger möjlighet att informera om EU-politikens mål och 
innehåll.

I samband med detta är det beklagligt att kommissionen inte tillräckligt betonar den viktiga 
roll som den privata sektorn spelar för att ett integrerat koncept för den lokala miljöpolitiken 
skall kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Politiska mål är aldrig så lovande som när 
de utarbetas och genomförs tillsammans med de berörda medborgarna. Därmed kan man 
bättre identifiera sig med de avtalade målen och åtgärderna.

I sin strategi behandlar kommissionen inte betydelsen av samverkan mellan städerna och de 
kringliggande områdena. Denna koppling har dock en karaktär av symbios. Om de 
kringliggande områdena är väl förbundna med allmänna transportmedel minskar biltrafiken i 
städerna. Skapandet av grönområden inne i städerna kan begränsa flykten ut ur städerna. 
Närliggande rekreationsområden i stadens omgivning ökar livskvaliteten för en hel region. 
Stads- och förortsområden behöver heterogena strukturer med affärer, bostäder och 
arbetsplatser för att pendlingsflödet skall minimeras.

Det är allmänt beklagligt att kommissionens slutdokument inte längre innehåller flera positiva 
rekommendationer från det första meddelandet.2 Inte desto mindre är det välkommet att målen 
i denna strategi inte skall uppnås genom en ny rättslig föreskrift. I den kommunala 
förvaltningen råder ingen brist på mål, snarare en bristande omsättning av befintliga 
skyldigheter i praktiken. Därför skall strategin bidra till en minskad byråkrati genom att de 

  
1 Kommissionens arbetsdokument. Sammanhållningspolitiken och städerna. 23.11.2005.
2 KOM(2004)0060
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kommunala rapporteringsskyldigheterna sammanfattas i en integrerad rapporteringsskyldighet 
och förenklas.

Det är positivt att erfarenhetsutbytet med hjälp av nätverk skall främjas. För att inte bara bidra 
till det stora antalet databaser om bästa praxis bör prioritet ges åt praxisorienterat samarbete. 
Dessutom kan utbytet av negativa erfarenheter bidra till att misstag undviks.

I detta sammanhang spelar inrättandet av nätverk om stadsmiljön en särskild roll. Dessa skall 
stödjas inom ramen för den nya sammanhållningspolitiken. Utvärderingen av erfarenheterna 
med Urbact, ett pilotprojekt med ett nätverk av nationella kontaktpunkter, kan användas som 
en första byggsten i ett ”Europeiskt ramprogram för erfarenhetsutbyte om stadsutveckling”.

Stadsutveckling och stadsmiljöpolitik är nära kopplade till sociala, ekonomiska och rumsliga 
och demografiska utmaningar. Därför måste innovativa lösningsförslag utvecklas. Det är 
skälet till att det är nödvändigt att återinföra sådan forskning i det sjunde ramprogrammet för 
forskning1.

Halvtidsutvärderingen som är planerad till 2009 lämpar sig både för att förbättra städernas 
miljövillkor och bedöma hur effektivt de använda ekonomiska resurserna använts och dra 
relevanta slutsatser av detta.

  
1 KOM(2005)0119.


