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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kaupunkiulottuvuudesta laajentumisen yhteydessä
(2004/2258(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen ja erityisesti I-3, I-14, II-
96 ja III-220 artiklan sekä III-365 artiklan 3 kohdan sekä toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamista koskevan pöytäkirjan 8 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen, sellaisina kuin ne ovat muutettuina Euroopan 
yhtenäisasiakirjalla sekä Maastrichtin, Amsterdamin ja Nizzan sopimuksilla, ja 
erityisesti perustamissopimuksen 158 ja 159 artiklan,

– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman taloudellista ja 
sosiaalista koheesiota käsittelevää kolmatta kertomusta koskevasta komission 
tiedonannosta1,

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 
(KOM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))2,

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta (KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))3,

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta 
(KOM(2004)0494 – 2004/0166(AVC))4,

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
sosiaalirahastosta5,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kohti kaupunkien toimintaohjelmaa 
Euroopan unionissa" (KOM(1997)0197),

– ottaa huomioon aluesuunnittelusta ja -kehityksestä vastaavien ministerien 
epävirallisessa kokouksessa Potsdamissa vuonna 1999 hyväksytyn Euroopan 
aluekehityssuunnitelman (ESDP),

  
1 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P5_TA(2004)0368.
2 EUVL C [...], s. [...].
3 EUVL C [...], s. [...].
4 EUVL C [...], s. [...].
5 EUVL C [...], s. [...].
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– ottaa huomioon puheenjohtajavaltio Alankomaiden pyynnöstä lokakuussa 2004 tehdyn 
tutkimuksen "National Urban policies in the European Union",

– ottaa huomioon aluesuunnittelusta ja -kehityksestä vastaavien ministerien 
epävirallisessa kokouksessa Rotterdamissa 29. marraskuuta 2004 tehdyt päätelmät,

– ottaa huomioon aluesuunnittelusta ja -kehityksestä vastaavien ministerien 20.–21. 
toukokuuta 2005 pidetyn epävirallisen kokouksen ja puheenjohtajavaltio Luxemburgin 
aikeen laatia ensimmäinen yhteenvetoasiakirja Euroopan unionin alueiden tilanteesta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2005),  

A. ottaa huomioon, että 78 prosenttia väestöstä asuu kaupungeissa ja että
- kaupunkeihin ovat keskittyneet kaikkein vaikeimmat ongelmat (sosiaalinen 

syrjäytyminen, alueellinen ja etninen syrjintä, turvattomuus, huumausaineet, 
saastuminen, saastuneet entiset teollisuusalueet, liikenne, työttömyys, 
kilpailukyvyn puute, köyhyys jne.), 

- kaupungeissa rakennetaan tulevaisuutta: yliopistot, tutkimuskeskukset jne.,

B. katsoo, että kaupungit, erityisesti pienet ja keskisuuret, vaikuttavat keskeisesti 
aluekehitykseen sekä Lissabonin ja Göteborgin tavoitteiden toteuttamiseen, 

C. ottaa huomioon suuret kaupunkipolitiikkaan liittyvät erot 25 jäsenvaltion välillä 
erityisesti unionin laajennuttua kymmenellä uudella jäsenvaltiolla, joissa ei useinkaan 
toteuteta kansallista tai alueellista kaupunkipolitiikkaa,

D. katsoo, että kaupunkipolitiikka ei kuulu suoraan Euroopan unionin toimivaltaan, mutta 
Euroopan unionin toimivalta ulottuu välittömästi kaupunkien kestävään kehitykseen 
vaikuttaviin politiikkoihin: alue- ja koheesiopolitiikkaan, liikenne-, ympäristö-, työ- ja 
sosiaalipolitiikkaan, tutkimus-, sisämarkkina- ja kilpailupolitiikkaan jne.,

E. katsoo, että kaupungit ovat alueisiin kuuluva osa ja että Euroopan perustuslaista tehty 
sopimus edistää alueellista koheesiota, ja tämän seurauksena kaupunkien kestävän 
kehityksen on toteuduttava yhdenmukaisesti kaupunkien äärialueiden ja ympäröivien 
maaseutualueiden kehityksen kanssa,

F. katsoo, että kaupunkien ongelmat koskevat yhtä aikaa poliittisia päättäjiä, 
kansalaisyhteiskuntaa, taloudellisia ja yhteiskunnallisia toimijoita sekä alueellisia 
eturyhmiä,

G. katsoo, että resurssien hajauttaminen on saatava loppumaan hankkimalla kattava 
kokonaiskuva kaikista ongelmista,
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H. katsoo, että kaupunkien kestävän kehityksen käsitteellä tarkoitetaan kaupunkialueiden 
osallistumista kasvuun, innovaatioon ja taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
koheesioon, johon kuuluu kaupunkien elvyttäminen,

1. on vakuuttunut siitä, että kaupungeilla, erityisesti pienillä ja keskisuurilla, on 
keskeinen rooli Lissabonin ja Göteborgin tavoitteiden toteuttamisessa;

2. kehottaa tunnustamaan kaupunkipolitiikan yleensä ja pyytää Euroopan parlamentin 
puheenjohtajakokousta esittämään aluekehitysvaliokunnan toimivallasta annetun 
Euroopan parlamentin asetuksen liitteeseen VI muutosta, jolla kaupunkiulottuvuus 
sisällytettäisiin alue- ja koheesiopolitiikan lisäksi selvästi valiokunnan tavoitteisiin ja 
toimivaltaan horisontaalisesta näkökulmasta muiden asianomaisten valiokuntien 
(liikenne, ympäristö, tutkimus, työllisyys ja sosiaaliasiat, sisämarkkinat jne.) työ 
huomioon ottaen;

3. kehottaa komissiota ryhtymään soveltamaan kaupunkiulottuvuutta laaja-alaisesti sekä 
huolehtimaan koordinoinnista kaupunkikysymyksiä välittömästi tai välillisesti 
käsittelevien Euroopan komission yksiköiden, kuten aluepolitiikan, yritys- ja 
teollisuustoiminnan, kilpailun, energian ja liikenteen, työllisyys-, sosiaali- ja tasa-
arvoasioiden, tutkimuksen sekä ympäristöasioiden pääosastojen, välillä perustamalla 
yksiköiden välisen työryhmän Euroopan parlamentin kaupunki- ja asuntoasioista 
vastaavan laajennetun työryhmän mukaisesti;

4. kehottaa neuvostoa järjestämään jäsenvaltioiden kaupunkipolitiikasta vastaavien 
ministerien vuosittaisen kokouksen;

5. kehottaa komissiota edistämään työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja kansalaisten 
vuoropuhelun rinnalla alueellista vuoropuhelua, joka tarjoaisi eri alue- ja 
paikallisviranomaisille mahdollisuuden osallistua kaupunkialan politiikkoja ja toimia 
koskeviin neuvotteluihin ja päätöksentekoon erityisesti koheesiopolitiikan ja 
rakennerahastojen hallinnoinnin yhteydessä; kehottaa samalla järjestämään aina ennen 
kevään huippukokousta korkean tason kokouksen, johon osallistuisi alueellisen 
vuoropuhelun toimijoiden lisäksi neuvoston puheenjohtajavaltion, Euroopan 
komission, Euroopan parlamentin ja alueiden komitean korkeita poliittisia edustajia;

6. pyytää komissiota  kehittämään ja edistämään kaikkien kaupunkien käyttöön 
tarkoitettuja kaupunkien kestävän kehityksen välineitä:

i . vaatii kehittämään ja saattamaan säännöllisesti ajan tasalle tietoja, joiden avulla 
voidaan arvioida aikaisempaa paremmin kaupunkien tilannetta, sekä tukemaan 
voimakkaasti Urban Audit -ohjelmaa;

ii. korostaa, että on tärkeää edistää kaupunkien välistä yhteistyötä vahvistamalla 
virtuaalisia ja fyysisiä hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa harjoittavia 
kumppanuusverkostoja mutta myös toteuttamalla yhteisiä hankkeita, jotka 
lujittavat alueiden välistä ja kansainvälistä ulottuvuutta;

iii. kehottaa käynnistämään toimivan ja tehokkaan viestinnän kokousten ja muiden 
edistämistoimien avulla;
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7. muistuttaa, että uusien jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla on vielä vahvistettava 
laajentumisen jälkeisen kaupunkipolitiikan kehityslinjoja, jotka koskevat muun 
muassa asumista, infrastruktuureja, liikennettä, ympäristöä, jätehuoltoa, kulttuuria, 
koulutusta ja terveydenhuoltoa;

8. korostaa, että on tärkeää kehittää integroitu alueellinen, temaattinen ja 
mittasuhteiltaan inhimillinen kaupunkipolitiikka laatimalla viiteasiakirja 
ihanteellista eurooppalaista kaupunkia koskevista suuntaviivoista;

9. tunnustaa, että alueellisen koheesion saavuttamiseksi on tarpeen vahvistaa kaupunki-
ja maaseutualueiden keskinäistä kumppanuutta ottaen huomioon kaupunkien 
kehittyvät äärialueet kaupunkien ja maaseudun välillä; 

10. puoltaa ajatusta siitä, että rakenne- ja koheesiorahastot osallistuvat kaupunkien 
kestävään kehitykseen, ja on ilahtunut kaupunkiulottuvuuden huomioon ottamisesta 
rakenne- ja koheesiorahastoissa; kehottaa kuitenkin komissiota varmistamaan, että 
kaupungeissa toteutetut toimet vastaavat ainakin nykyisessä asetuksessa vaadittuja 
toimia määrittämällä kaupunkiulottuvuuden selvästi strategisessa 
seurantakertomuksessa (ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista 
yleisistä säännöksistä (KOM(2004)0492)) sekä käynnistämällä seurannan;

11. kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman tiedoksi neuvostolle ja 
komissiolle.
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PERUSTELUT

Euroopan alueellinen rakenne

Euroopalle on tyypillistä alueiden suuri monimuotoisuus: maaseutu-, rannikko-, saaristo- ja 
vuoristoalueita sekä voimakkaasti kaupungistuneita alueita, joista viimeksi mainittuja leimaa 
suuri kaupunki- ja taajamatiheys.

Euroopan väestöstä suurin osa asuu kaupunkialueilla. Euroopan kaupungit ovat tärkeimpiä 
kohteita vaurautta luotaessa sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kehityksen keskuksia, 
mistä on osoituksena niiden vetovoima väestön keskuudessa. Samalla niihin keskittyy 
monimutkaisia ongelmia, kuten ympäristön pilaantuminen, liikenneruuhkat, asunto-ongelmat, 
rikollisuus ja huumausaineiden väärinkäyttö sekä sosiaalinen syrjäytyminen, siirtolaisuus ja 
köyhyys. Suurin osa yhteiskunnan kohtaamista haasteista on keskittynyt kaupunkialueille. 
Siksi Euroopan politiikkojen ja erityisesti aluepolitiikan tavoitteena on oltava Euroopan 
unionin kaupungeissa kehittyvän alueellisen eriarvoisuuden torjuminen.

Euroopan unionin toimivalta 

Perustamissopimuksen mukaan erityinen eurooppalainen kaupunkipolitiikka ei kuulu 
Euroopan unionin toimivallan piiriin. Useat yhteisön politiikat vaikuttavat kuitenkin 
kaupunkeihin joko suoraan tai epäsuorasti. Tässä mielessä kaupunkikysymystä käsitellään 
jonkin verran osana aluepolitiikkaa rakenne- ja koheesiorahastojen yhteydessä. Joidenkin 
maiden mielestä Euroopan unionin ei tulisi ottaa huomioon kaupunkien erityisongelmia, 
mutta Euroopan parlamentti on aina puoltanut Euroopan tasolla toteutettavaa 
kaupunkipolitiikkaa.

Laajentumisen jälkeen alueellinen monimuotoisuus on voimistunut niin, että vain 
monipuoliset, aluekohtaiset ja kaupunkien erityispiirteet huomioon ottavat toimintatavat ovat 
tehokkaita. Tämä edellyttää kaupunkiulottuvuutta koskevien eri politiikkojen aikaisempaa 
tehokkaampaa horisontaalista ja vertikaalista koordinointia sekä samalla kertaa temaattisesti 
ja alueellisesti integroitua kaupunkipolitiikkaa.

Kaupunkien kehitystä edistävät eurooppalaiset ohjelmat

Aluepolitiikan yhteydessä toteutetaan kahdenlaisia kaupunkiulottuvuuteen liittyviä 
toimenpiteitä: Urban-yhteisöaloitteen välittömiä toimenpiteitä sekä muiden rakenne- ja 
koheesiorahastojen välillisiä toimenpiteitä.

Urban-ohjelmalla ja muilla eurooppalaisilla ohjelmilla edistetään fyysistä elvyttämistä ja 
ihmisten kouluttamista kaupungeissa.

Urban on yksi neljästä yhteisöaloitteesta. Se käynnistettiin rahoituskautena 1994–1999 (Urban 
I) ja sitä jatkettiin vuosina 2000–2006 (Urban II) vaikeuksissa olevien kaupunkialueiden 
elvyttämiseksi. Tämän yhteisöaloitteen rahoittaa EAKR. Urban II on puolestaan 
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pienimuotoinen aloite, sillä sille on varattu rahoitusta vain suhteellisen vähän, 739 miljoonaa 
euroa. Vanhoissa jäsenvaltioissa Urban II -aloitteella on avustettu 70 kaupunkia, mikä 
merkitsee 2,2 miljoonaa asukasta, toisin sanoen keskimäärin 31 000 asukasta ohjelmaa 
kohden.

Komission vuosille 2007–2013 ehdottaman aluepolitiikan uudistuksen jälkeen Urban-ohjelma 
lakkautetaan yksinkertaistamisen ja valtavirtaistamisen seurauksena: ohjelman idea 
sisällytetään aluepolitiikan kolmeen tavoitteeseen. Urban-aloitteen menestys ja sen 
kansalaisilta saama tunnustus huomioon ottaen komission ehdottaman valtavirtaistamisen 
on tarjottava kaupungeille mahdollisuus hyötyä mahdollisimman tehokkaasti esitetystä 
yksinkertaistamisesta. Euroopan unionin on siten pystyttävä takaamaan Urban-aloitteen 
menestyksen jatkuvuus.

Muut täydentävät ohjelmat, kuten Urbact ja Urban Audit, ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia 
välineitä Euroopan kaupunkien väliselle tiedotukselle ja tietojenvaihdolle. Urbact on työ- ja 
kokemustenvaihtoverkosto, johon osallistuvat Urban I- ja II-ohjelmia hallinnoivat vähintään 
20 000 asukkaan kaupungit Euroopan unionissa. Ohjelman edunsaajina on yli 400 kaupunkia.
Urban Audit on tilastotietokanta, jossa on mukana 258 pientä ja keskisuurta kaupunkia 
EU27:sta.

Komission lainsäädäntöehdotus tulevasta aluepolitiikasta vuosina 2007–2013

Ehdotuksessa neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä1 tunnustetaan 
kaupunkiulottuvuuden ja kaupunkien, erityisesti keskikokoisten, merkitys aluekehitykselle 
(perustelu 13 ja 3 artiklan 3 kohta). Ensimmäistä kertaa edellytetään rahastojen toiminnassa 
kaupunkien elvyttämistä koskevien toimintalinjojen osalta (EAKR:sta rahoitettavat 
toimintaohjelmat, lähentymistä ja kilpailukykyä koskevat tavoitteet) vastuunsiirtoa 
kaupunkiviranomaisille perustelussa  41 sekä 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 36 
artiklan 4 kohdan c alakohdassa. Yleisasetuksen 25 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltiot 
esittävät strategisen viitekehyksen, jossa määritetään kaupunkien elvyttämiseksi toteuttavia 
toimenpiteitä koskevien yhteisön ensisijaisten tavoitteiden sekä kansallisten ja alueellisten 
ensisijaisten tavoitteiden välinen suhde. Tämä kohta voidaan määritellä kansallisesti, 
alueellisesti tai paikallisesti kyseessä olevan rahaston ja tavoitteen mukaisesti 
(yleisasetusehdotuksen 34 artikla ja 36 artiklan 4 kohta).

Lisäksi Euroopan aluekehitysrahastoa koskevan asetusehdotuksen 8 artiklassa2 otetaan 
huomioon kaupunkiulottuvuuden alueellinen erityispiirre taajamissa yhä useammin 
esiintyvien taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien ongelmien torjumiseksi.

Kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevan tavoitteen mukaisissa toimintaohjelmissa tuki on 
keskitettävä kaikkein vaikeimmista ongelmista kärsiville alueille, erityisesti taantuville 
kaupunki- ja maaseutualueille ja kalastuksesta riippuvaisille alueille Euroopan 

  
1 KOM(2004)0492
2 KOM(2004)0495
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sosiaalirahastoa koskevan asetusehdotuksen 4 artiklan mukaisesti1.

Vastedes koheesiorahastoa koskevan asetusehdotuksen 2 artiklan2 mukaan toiminta-alan 
kaksi toimintalinjaa ovat ympäristö ja liikenne, muun muassa kaupunkiliikenne, neuvoston 
koheesiorahastoa koskevan asetusehdotuksen 2 artiklan mukaisesti.

Euroopan kaupungit ja niiden alueet

Komission ehdotuksessa rakennerahastoa ja koheesiorahastoa koskevista asetuksista vuosille 
2007–2013 kumppanuusperiaate esitetään yhtenä koheesiopolitiikan pääperiaatteista. Tämä 
periaate edistää lujaa ja tasapainoista suhdetta  komission, jäsenvaltioiden, alueiden ja 
paikallisviranomaisten välillä. 

Uudessa koheesiopolitiikassa otetaan huomioon se seikka, että kaupunkialueita voidaan pitää 
talouden liikkeellepanevina voimina ja keskeisinä tekijöinä Euroopan unionin sisäisessä 
aluekehityksessä. Taloudellisesta toiminnasta yli 80 prosenttia on keskittynyt kaupunkeihin, ja 
tästä syystä paikallisviranomaiset ovat avainkumppaneita aluekehityksessä sekä Lissabonin ja 
Göteborgin strategioiden täytäntöönpanossa. 

Alueiden ja kaupunkien kehitys on selvästi sidoksissa toisiinsa. Koska kaupungit eivät ole 
tietyllä alueella eristäytyneitä vaan muodostavat osan siitä, kaupunki- ja maaseutualueet ovat 
toisistaan riippuvaisia. Nämä alueet muodostavat yhdessä alueen talouden liikkeellepanevan 
voiman. Kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa maaseutu- ja kaupunkialueiden välinen ero on 
hyvin voimakas, ja jos halutaan saavuttaa taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio 
historialliset, kulttuuriset, taloudelliset ja alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen, koko 
aluetta on kehitettävä. 

Siksi on ratkaisevan tärkeää liittää kaupunki osaksi ympäristöään ja kehittää samanaikaisesti 
koko aluetta. On kuitenkin tärkeää käsitellä kaupunkikysymystä Euroopan tasolla, sillä 
kysymyksen käsittely vain kansallisella tasolla johtaisi todennäköisesti epätasapainoiseen 
tilanteeseen.

Kaupunkien välinen vertailu 15 jäsenvaltion ja 27 jäsenvaltion Euroopan unionissa

Keskellä 15 jäsenvaltion Eurooppaa on viisikulmainen Lontoon, Pariisin, Milanon, Berliinin 
ja Hampurin yhdistävä alue, johon suuri osa taloudellisesta toiminnasta ja väestöstä on 
keskittynyt (41 prosenttia EU15:n väestöstä ja 32 prosenttia kymmenestä uudesta 
jäsenvaltiosta). Se on ristiriidassa Euroopan perustuslaista tehdyssä sopimuksessa esitetyn 
alueellisen koheesion käsitteen ja myös monikeskuksisen kehityksen kanssa. 
Monikeskuksinen kehitys on yksi Euroopan aluekehityssuunnitelman (ESDP) tärkeimmistä 
tavoitteista, ja sitä pidetään kestävänä ja Euroopan unionissa toteutettavaa keskus- ja 
äärialueiden kahtalaisuutta korostavaa toimintamallia parempana strategiana. 

Kymmenellä uudella jäsenvaltiolla puolestaan on yhteisiä ominaispiirteitä mutta niiden välillä 

  
1 KOM(2004)0493
2 KOM(2004)0494
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on myös siinä määrin eroja, että voidaan erottaa kaksi ryhmää: Välimeren saaret ja entiset 
kommunistimaat (joista voidaan vielä erottaa entisen kommunistiblokin maat, Baltian maat ja 
entisen Jugoslavian alueen maat).

Uusissa jäsenvaltioissa ei ole yhtä suuria kaupunkeja kuin Pariisi tai Lontoo, mutta kussakin 
maassa on yksi tärkeä kaupunki, pääkaupunki, ja sen jälkeen useita samankokoisia 
kaupunkeja. Puola edustaa monikeskuksista mallia, sillä maassa on useita suuria kaupunkeja, 
jotka pyrkivät suuriksi keskuksiksi.

Kaupunkialueilla asuvan väestön osuus on maaseudun väestöosuutta suurempi1. Tämä ero 
johtuu ainakin osittain työväestöä houkutelleesta entisestä venäläisestä sosialistisesta 
politiikasta, jonka mukaisesti teollisuus keskitettiin kaupunkialueille. 

Kaupunkien väestömäärä on kuitenkin viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana laskenut 
useista eri syistä, joita ovat muun muassa esikaupungistumisilmiö, teollisuuden taantuminen, 
palvelusektorin kehittyminen ja elinkustannusten kalleus kaupungeissa maaseutuun verrattuna 
sekä Baltian maissa länsimaihin ja muun muassa Venäjälle suuntautuva muuttoliike. 
Asukaskohtaiset bruttotulot ovat paljon alemmat kuin länsimaiden kaupungeissa.

Päinvastoin kuin Euroopan länsimaihin kuuluvissa valtioissa uusissa jäsenvaltioissa ei ole 
olemassa varsinaista kansallista kaupunkipolitiikkaa Sloveniaa ja Maltaa lukuun ottamatta 
eikä alueellista kaupunkipolitiikkaa Viroa ja Liettuaa lukuun ottamatta. Tämä ei tarkoita sitä, 
että kaupunkipolitiikkaa ei ole olemassa, vaan sitä, että sen kehittämisestä vastaavat 
paikallisviranomaiset.

Kuten kaikissa entisissä sosialistimaissa, paikallisviranomaisten kaupunkipolitiikkaan liittyvä 
vastuu on hyvin laaja, ja ne voivat muun muassa määrittää itsenäisesti ensisijaiset 
tavoitteensa. 

Samalla kun viidentoista jäsenvaltion Euroopan unionissa vaaditaan paikallisviranomaisten 
vastuun ja yksityissektorin kanssa harjoitettavan kumppanuustoiminnan lisäämistä, entisiin 
sosialistimaihin kuuluvat valtiot tunnustavat, että niiden paikallisviranomaiset eivät selviydy 
yksin ongelmista, joita ovat muun muassa koordinoinnin, valvonnan ja rahoituksen puute. Sitä 
paitsi uusien jäsenvaltioiden paikallisviranomaiset turvautuvat jatkuvasti yksityissektoriin 
rahoitusvajeen kattamiseksi.

Eri tutkimukset osoittavat, että kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa ei ole vielä otettu 
huomioon kaupunkien ongelmia, erityisesti alueellisen syrjinnän, rikollisuuden ja asuntopulan 
tyyppisiä sosiaalisia ongelmia. 

Lisäksi kaupungit kärsivät uusista ilmiöistä, kuten työttömyydestä ja asuntopulasta, joita ei 
vielä tunnettu sosialistisella kaudella. Viimeksi mainitussa tapauksessa Euroopan unionin on 
käytettävä hyväkseen Länsi-Euroopan, muun muassa entisen Itä-Saksan, kaupungeista 
aikaisemmin saatuja kokemuksia.

  
1 Kaupunkialueilla asuva väestö: Malta 91 %, Kypros 68,8 %, Latvia 70 %, Liettua 66 %, Viro 67,5 %, Tšekin 
tasavalta 63,6 %, Unkari 64,9 %, Puola 61,8 %, Slovakia 56,2 %, Slovenia yli 50 %.
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Kymmenen uuden jäsenvaltion kaupunkiverkosto on sisällytettävä koko yhteisön alueen 
kaupunkijärjestelmään. Kaupunkien saavutettavuus ympäröivillä alueillaan sekä itse 
kaupunkien välillä on ratkaisevan tärkeää Euroopan unionin kehitykselle ja edistykselle.


