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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den urbane dimension i forbindelse med udvidelsen
(2004/2258(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til traktaten om en forfatning for Europa, nærmere betegnet artikel I-3, I-14, 
II-96, III-220, III-365, stk. 3, og artikel 8 i protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

- der henviser til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab som ændret ved Den Europæiske Fællesakt og ved Maastricht-, 
Amsterdam- og Nice-traktaterne, nærmere betegnet artikel 158 og 159,

- der henviser til sin beslutning af 22. april 2004 om Kommissionens tredje rapport om 
økonomisk og social samhørighed1,

– der henviser til forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden (KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC))2,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (KOM(2004)0495 - C6-0089/2004 - 2004/0167(COD))3,

– der henviser til forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden 
(KOM(2004)0494-2004/0166(AVC))4,

- der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske 
Socialfond5,

- der henviser til forslag fra Kommissionen " En dagsorden for byerne i Den Europæiske 
Union" (KOM(1997)0197),

- der henviser til det europæiske fysiske og funktionelle udviklingsperspektiv (EFFU), der 
blev vedtaget i Potsdam i 1999 på det uformelle rådsmøde for EU's ministre for fysisk 
planlægning,

- der henviser til undersøgelsen fra oktober 2004 "National Urban policies in the European 
Union", udført på foranledning af det nederlandske formandskab,

- der henviser til konklusionerne fra det uformelle rådsmøde om fysisk planlægning den 29. 
november 2004 i Rotterdam,

  
1 Tekster vedtaget på denne dato, P5_TA(2004)0368.
2 EUT C [...] fra [...], s. [...].
3 EUT C [...] fra [...], s. [...].
4 EUT C [...] fra [...], s. [...].
5 EUT C [...] fra [...], s. [...].
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- der henviser til det uformelle rådsmøde om fysisk planlægning den 20.-21. maj 2005 og
det luxembourgske formandskabs hensigt om at udarbejde et første sammenfattende 
dokument om "områdernes tilstand i EU",

- der henviser til forretningsordenens artikel 45,

- der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0000/2005),

A. der henviser til, at 78 % af befolkningen er koncentreret i byerne, og at de udgør:
- et område, hvor de vanskeligste problemer er koncentreret (social udelukkelse, 

territorial og etnisk udskillelse, utryghed, stoffer, forurening, forurenede tidligere 
industriområder, trafik, arbejdsløshed, svigtende konkurrenceevne, fattigdom osv.)

- et område, hvor der bygges på fremtiden: universiteter, forskningscentre osv.,

B. der henviser til, at byerne, navnlig de små og mellemstore byer, er hovedaktører i 
regionaludviklingen og i forbindelse med gennemførelsen af de mål, der blev fastsat i 
Lissabon og Göteborg,

C. der henviser til den meget forskelligartede bypolitik, der føres i de 25 medlemsstater, 
især som følge af udvidelsen med 10 nye medlemsstater, der ofte ikke har udviklet en 
bypolitik på nationalt eller regionalt plan,

D. der henviser til, at bypolitikken ikke hører under EU's direkte kompetence, men at EU 
har kompetence til at gennemføre politikker, der har direkte indflydelse på en 
bæredygtig byudvikling: den regionale samhørighedspolitik, transport-, miljø-, 
beskæftigelses-, social-, forsknings-, indre markeds- og konkurrencepolitikken osv.,

E. der henviser til, at byerne udgør en del af det regionale område, og at traktaten om en 
forfatning for Europa slår til lyd for territorial samhørighed og dermed en bæredygtig 
byudvikling, der skal ske i harmoni med forstæderne og de omgivende landdistrikter,

F. der henviser til, at byernes problemer inddrager de politiske beslutningstagere, det civile 
samfund, arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer og 
regionale interessegrupper,

G. der henviser til, at der bør sættes en stopper for spredningen af ressourcerne, idet der bør 
indtages en overordnet synsvinkel, hvor hele problematikken tages i betragtning,

H. der henviser til, at begrebet "bæredygtig byudvikling" skal forstås som byområdernes 
bidrag til væksten, innovationen og til den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, hvilket indbefatter byfornyelse,

1. er overbevist om, at byerne, navnlig de små og mellemstore byer, har en vigtig rolle at 
spille i forbindelse med gennemførelsen af de mål, der blev fastsat i Lissabon og 
Göteborg;

2. opfordrer til, at bypolitikken i almindelighed anerkendes, og anmoder Europa-
Parlamentets formandskonference om at stille forslag til ændring af bilag VI til 
Europa-Parlamentets forretningsorden vedrørende Regionaludviklingsudvalget, 
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således at den urbane dimension nævnes udtrykkeligt ud over "regional- og 
samhørighedspolitik" under udvalgets formål og sagsområder, idet der tages hensyn til 
det arbejde, der udføres af de andre berørte udvalg (transport, miljø, forskning, 
beskæftigelse og sociale anliggender, indre marked osv.) i et horisontalt perspektiv;

3. opfordrer Kommissionen til at arbejde hen imod en horisontal gennemførelse af den 
urbane dimension og imod en koordinering mellem de tjenestegrene i Europa-
Kommissionen, der arbejder direkte eller indirekte med bypolitiske spørgsmål såsom 
GD'erne for regionalpolitik, erhvervspolitik, konkurrence, transport, energi, 
beskæftigelse og sociale anliggender og forskning og miljø via oprettelsen af en task 
force på tværs af tjenestegrenene på linje med Europa-Parlamentets "tværpolitiske 
gruppe om boliger i byen" – Urban-logement;

4. opfordrer Rådet til at organisere et årligt møde med deltagelse af medlemsstaternes 
ministre med ansvar for bypolitikken;

5. opfordrer Kommissionen til at erklære sig for "en territorial dialog" sideløbende med 
den sociale dialog og den civile dialog, idet denne territoriale dialog vil gøre det muligt 
for de forskellige regionale såvel som lokale myndigheder at deltage i forhandlingerne 
og afgørelserne vedrørende politikker og aktioner inden for det bypolitiske område og 
navnlig inden for rammerne af samhørighedspolitikken og forvaltningen af 
strukturfondene; opfordrer Kommissionen til parallelt hermed hvert år at organisere et 
møde på højt plan forud for forårets topmøde med deltagelse af højtstående politiske 
repræsentanter fra Rådets, Europa-Kommissionens, Europa-Parlamentets og 
Regionsudvalgets formandskab ud over aktørerne i den territoriale dialog;

6. opfordrer Kommissionen til at udvikle og fremme redskaber til bæredygtig 
byudvikling, som er tilgængelige for alle byerne:
i. opfordrer til udvikling og regelmæssig opdatering af data, der muliggør en bedre 

evaluering af byernes situation samt en større støtte til Urban audit-programmet 
(byanalyser),

ii. understreger, at det er vigtigt at fremme samarbejdet mellem byerne ved 
forstærkning af de virtuelle og fysiske partnerskabsnetværk til udveksling af god 
praksis og anvendelse heraf, men også ved fælles projekter, der styrker den 
tværregionale og tværnationale dimension,

iii. opfordrer til en effektiv og virkningsfuld kommunikation ved hjælp af fremmende 
aktioner som f.eks. videnskabelige konferencer;

7. minder om, at de bypolitiske udviklingsområder efter udvidelsen stadig mangler at blive 
forstærket i de nye medlemsstater og i regionerne, såsom boliger, infrastrukturer, 
transport, miljø, bortskaffelse af affald, kultur, uddannelse og sundhed;

8. insisterer på, at det er vigtig at udvikle en integreret territorial og tematisk bypolitik 
med mennesket i centrum via udarbejdelse af et referencedokument med angivelse af 
de primære karakteristika ved "den europæiske idealby";

9. anerkender, at det er nødvendigt at styrke partnerskabet mellem by og land, idet der skal 
tages hensyn til de forstæder, der til stadighed udvikler sig mellem byerne og landet, 
med henblik på at opnå territorial samhørighed;
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10. går ind for, at strukturfondene og Samhørighedsfonden deltager i den bæredygtige 
byudvikling og glæder sig over integreringen af den urbane dimension i strukturfondene 
og Samhørighedsfonden; opfordrer ikke desto mindre Kommissionen til at garantere, at 
den støtte, der ydes til byerne, som minimum er på niveau med den støtte, der er 
forudset i den nuværende forordning, gennem en klar identificering af den urbane 
dimension inden for rammerne af rapporten om strategisk opfølgning (artikel 27 og 
28 i forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden 
(KOM(2004)0492) og etableringen af en overvågning;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Europæisk territorial struktur

Den europæiske region er karakteriseret ved, at områderne er meget forskelligartede: land-, 
kyst-, ø- og bjergområder og stærkt urbaniserede områder; sidstnævnte områder er 
karakteriseret ved en meget stor tæthed i byerne og byområderne.

Det kan konstateres, at størstedelen af befolkningen i Europa bor i byområder.
De europæiske byer har stadig forrang som centrum for skabelse af velstand og centrum for 
den sociale og kulturelle udvikling, hvilket forklarer, at befolkningen søger til byen.
Sideløbende hermed koncentreres her alle de vanskelige problemer såsom ødelæggelse af 
miljøet, trafikknuder, boligmangel, kriminalitet og narkomani samt social udstødelse, 
indvandring og fattigdom. Kort sagt er størstedelen af de udfordringer, som samfundet står 
overfor, koncentreret i byområderne. 
Således bør formålet med EU's politikker, herunder specielt regionalpolitikken, være at 
afhjælpe den territoriale kløft, der udvikles i byerne inden for EU

Europæisk kompetence

Unionen er i henhold til traktaten ikke bemyndiget til at gennemføre en særskilt europæisk 
bypolitik. Flere fællesskabspolitikker har imidlertid en direkte eller indirekte indvirkning på 
byerne. I så henseende inddrages det bypolitiske spørgsmål med omtanke i regionalpolitikken 
inden for rammerne af strukturfondene og Samhørighedsfonden. 
Visse lande fastholder, at Unionen ikke bør tage hensyn til byernes særlige problemer. 
Europa-Parlamentet har ikke desto mindre altid talt for en bypolitik på europæisk plan.

Som følge af udvidelsen er den territoriale forskelligartethed så udtalt, at tilgangen 
nødvendigvis må være forskelligartet og afhængig af området under hensyntagen til byernes 
særlige situation, hvis denne skal være effektiv. Dette kræver en bedre koordinering af de 
forskellige politikker vedrørende den urbane dimension på horisontalt og vertikalt niveau 
samt en integreret bypolitik i tematisk såvel som i territorialt henseende.

Fællesskabsprogrammer relateret til byudvikling

I forbindelse med regionalpolitikken benytter man sig af to former for operationelle 
foranstaltninger i forbindelse med den urbane dimension: direkte foranstaltninger inden for 
rammerne af fællesskabsinitiativet Urban og indirekte foranstaltninger inden for rammerne af 
de øvrige strukturfonde og Samhørighedsfonden.

Urban og de øvrige fællesskabsprogrammer favoriserer den fysiske byfornyelse og 
erhvervsuddannelse i byerne.
Urban er et af de fire fællesskabsinitiativer, der blev skabt i finansieringsperioden 1994-1999 
(Urban I) og videreført i perioden 2000-2006 (Urban II) med henblik på at skabe dynamik i de 
kriseramte byområder. Dette fællesskabsinitiativ finansieres af EFRU. Hvad angår Urban II, 
er der tale om et mindre program, idet det kun har rådighed over en relativ lille tildeling på 
738 millioner euro. I de tidligere medlemsstater har 70 byer modtaget støtte under dette 
program, hvilket vil sige, at 2,2 millioner indbyggere eller 31.000 indbyggere i gennemsnit 
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har været berørt af programmet.

Ifølge den reform af regionalpolitikken i perioden 2007-2013 som Kommissionen foreslår, 
bortfalder Urban-programmet som følge af forenklingen og mainstreamingen: Tanken bag 
programmet integreres i de tre regionalpolitiske mål. I lyset af Urban-programmets succes 
og borgenes påskønnelse heraf bør den mainstreaming, der foreslås af Kommissionen, give 
byerne mulighed for at drage størst mulig fordel af den foreslåede forenkling. EU bør således 
garantere, at der følges op på Urban-programmets succes.

Andre komplementære programmer såsom Urbact eller Urban audit er nyttige og nødvendige 
redskaber i forbindelse med oplysning og udveksling af data mellem de europæiske byer. 
Urbact er et arbejdsnetværk og netværk til erfaringsudveksling mellem byer med 20.000 
indbyggere eller mere inden for EU, der kører Urban I og II. Over 400 byer er involveret.
Audit urban-programmet er en statistisk database indeholdende data vedrørende 258 
mellemstore og store byer i EU-27.

Lovgivningsforslag fra Kommissionen om den fremtidige regionalpolitik fra 2007 til 
2013

I forslaget til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden1 anerkendes 
den urbane dimensions betydning og byernes, navnlig de mellemstore byers, bidrag til 
regionaludviklingen (betragtning 13 og artikel 3, stk. 3). For første gang er der i betragtning 
41 og artikel 10, stk. 1, litra a), og artikel 36, stk. 4, litra c), fastsat bestemmelser om 
videredelegering af kompetencer til byernes myndigheder inden for rammerne af fondene i 
forbindelse med de prioriterede opgaver omkring byfornyelse (inden for de operationelle 
programmer finansieret af EFRU under målene konvergens og konkurrenceevne). I henhold 
til artikel 25, stk. 3, i forordningen om generelle bestemmelser fremlægger medlemsstaterne 
en strategisk referenceramme, hvori det påvises, at der er overensstemmelse mellem 
fællesskabets prioriterede opgaver og de nationale og regionale prioriterede opgaver, og hvor 
de angiver de foranstaltninger, der planlægges gennemført i forbindelse med byfornyelsen.  
Dette punkt kan udarbejdes på nationalt, regionalt eller lokalt niveau afhængig af fonden og 
målet (artikel 34 og artikel 36, stk. 4, i forslag til forordning om generelle bestemmelser).

Desuden tager artikel 8 i forslag til forordning om Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling2 hensyn til den urbane dimensions territoriale karakteristika med henblik 
på at tackle den høje koncentration af økonomiske, miljømæssige og sociale problemer i 
byområder.

I henhold til artikel 4 i forslag til forordning om den Europæiske Socialfond3 skal der i
forbindelse med målet "Konkurrenceevnen og beskæftigelse" i de operationelle programmer 
fokuseres på de regioner og områder, der har de alvorligste problemer, herunder især 
byområder, landdistrikter og fiskeriafhængige områder præget af tilbagegang.

  
1 KOM(2004)0492.
2 KOM(2004)0495.
3 KOM(2004)0493.
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I henhold til artikel 2 i forslag om oprettelse af Samhørighedsfonden1 er 
anvendelsesområdet fremover de to områder miljø og transport, navnlig urban, jf. artikel 2 i 
forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden.

De europæiske byer og deres regioner

I kommissionsforslaget vedrørende forordninger om strukturfonde og Samhørighedsfonden 
for perioden 2007-2013 fastsættes partnerskabsprincippet som et af de ledende principper i 
samhørighedspolitikken. Dette princip slår til lyd for et stabilt og afbalanceret forhold mellem 
de forskellige niveauer, nemlig  Kommissionen, medlemsstaten, regionerne og lokale 
myndigheder. 

Den nye samhørighedspolitik tager hensyn til, at byområderne opfattes som økonomiske 
drivkræfter og som hovedelementer i en regionaludvikling inden for EU. Idet 80 % af den 
økonomiske aktivitet finder sted i byerne, er de lokale myndigheder nøglepartnere i 
regionaludviklingen og gennemførelsen af Lissabon-strategien og Göteborg-strategien. 

Der er en klar sammenhæng mellem regionernes og byernes udvikling. Idet byerne ikke er 
isolerede i et område, men derimod udgør en del af regionen, er byområderne og 
landdistrikterne indbyrdes afhængige. Disse områder udgør tilsammen den økonomiske 
drivkraft i regionen. Afstanden mellem landdistrikterne og byområderne er meget mærkbar i 
de 10 nye medlemslande, og hvis målet er at opnå økonomisk, social og territorial 
samhørighed under hensyntagen til de særlige historiske, kulturelle, økonomiske og 
territoriale karakteristika, skan hele området udvikles. 
Det er således af afgørende betydning at integrere byen i området og udvikle regionen som 
helhed sideløbende hermed. Behovet for en forvaltning af bypolitikken på EU-plan er af 
afgørende betydning på grund af de sandsynlige ubalancer, som en forvaltning udelukkende 
på nationalt niveau ville kunne medføre. 

Sammenligning mellem byerne inden for EU-15 og 27

I EU-15 finder man pentagonen, en zone, der sammenknytter London, Paris, Milano og 
Hamburg, der repræsenterer en høj økonomisk og befolkningsmæssig koncentration (41 % af 
EU-15-befolkningen og 32 % i de 10 nye medlemsstater.) Pentagonen står i modsætning til 
begrebet "territorial samhørighed" indeholdt i traktaten om en forfatning for Europa og 
ligeledes til den polycentriske udvikling. Den polycentriske udvikling udgør et af 
hovedmålene som fastsat i EFFU (det europæiske fysiske og funktionelle 
udviklingsperspektiv), og den betragtes som en bæredygtig strategi, der er at foretrække frem 
for en fremhævning af dualismen centrum-periferi, der praktikeres i Unionen. 

Hvad angår de 10 nye medlemslande, har de fælles karakteristika, men er samtidig 
forskellige, hvilket giver anledning til at skelne mellem to grupper: middelhavslandene og de 
tidligere kommunistiske lande (hvor man derudover kan skelne mellem landene fra den 
tidligere kommunistblok, Baltikum og de eks-jugoslaviske lande.)

De nye medlemsstater har ikke byer på størrelse med Paris og London, men hvert land har en 
hovedby, hovedstaden, samt en række byer af lignende størrelse. Polen udgør en polycentrisk 

  
1 KOM(2004)0494.
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model, idet landet har flere store byer, der fungerer som centralbyer.

Andelen af befolkningen bosat i byområder er større end andelen bosat på landet1. Denne 
forskel skyldes i hvert fald delvist den tidligere russiske socialistiske politik, der gik ud på at 
koncentrere industrien i byområder, hvilket tiltrak arbejdere. 

I løbet af de seneste 10 år er befolkningstallet i byerne imidlertid faldet af forskellige årsager 
såsom udflytningen til forstæderne, industriens tilbagegang, servicesektorens fremgang samt 
de meget højere leveomkostninger i byerne frem for på landet, og for de baltiske landes 
vedkommende, udvandringen til de vestlige lande, navnlig Rusland. Bruttoindkomsten pr. 
indbygger er meget lavere end i de vestlige byer.

I modsætning til de vestlige lande har de nye medlemsstater ikke udviklet en egentlig 
bypolitik på nationalt niveau – bortset fra Slovenien og Malta – ej heller på regionalt niveau –
bortset fra Estland og Litauen. Dette betyder ikke, at der ikke føres bypolitik, men at denne 
udvikles af de lokale myndigheder.
Som i alle de tidligere socialistiske lande er de lokale myndigheders ansvar for bypolitikken 
meget omfattende, og de kan navnlig selv fastlægge deres egne prioriteter.  
Medens EU-15 anmoder om øget ansvar til de lokale myndigheder og et udvidet partnerskab 
med den private sektor, anerkender de tidligere socialistiske lande, at de lokale myndigheder 
ikke på egen hånd er i stand til at imødegå problemer relateret til manglende koordinering, 
kontrol og ressourcer. De lokale myndigheder i de nye medlemsstater samarbejder desuden 
fast med den private sektor med henblik på at dække over finansieringsunderskuddet.

Forskellige undersøgelser viser, at de 10 nye medlemsstater ikke endnu har inddraget de 
urbane problemer, navnlig de sociale problemer såsom territorial udskillelse, kriminalitet og 
boligmangel. 
Byerne oplever desuden nye fænomener, der ikke eksisterede under socialismen, såsom 
arbejdsløshed eller boligmangel. I sidstnævnte tilfælde bør EU bruge de erfaringer, som man 
har indhøstet på et tidligere tidspunkt i de vesteuropæiske byer, navnlig i det tidligere 
Østtyskland.

De urbane netværk i de 10 nye medlemsstater bør integreres i EU's urbane system som 
helhed. Det er af afgørende betydning for udviklingen og fremgangen i EU, at byerne i deres 
regioner er tilgængelige, samt at der er tilgængelighed mellem selve byerne.

  
1 Befolkning bosiddende i byområder: Malta 91 %, Cypern 68,8 %, Letland 70 %, Litauen 66 %, Estland 67,5 %, 
Den Tjekkiske Republik 63,6 %, Ungarn 64,9 %, Polen 61,8 %, Slovakiet 56,2 %, Slovenien over 50 %.


