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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de stedelijke dimensie in de context van de uitbreiding van de Unie
(2004/2258(INI))
Het Europees Parlement,

- gezien het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, en meer in het 
bijzonder de artikelen I-3, I-14, II-96, III-220, III-365, lid 3 daarvan, en artikel 8 van het 
protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid,

- gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie en het verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, zoals gewijzigd bij de Europese akte en bij de verdragen van 
Maastricht, Amsterdam en Nice, en meer in het bijzonder de artikelen 158 en 159 daarvan,

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 22 april 2004 over de mededeling van de 
Commissie over het Derde verslag over de economische en sociale cohesie1,

- gezien het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en 
het Cohesiefonds (COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))2,

- gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (COM(2004)0495 - C6-
0089/2004 - 2004/0167(COD))3,

- gezien het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van het Cohesiefonds 
(COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))4,

- gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Sociaal Fonds5,

- gezien de mededeling van de Commissie "Aanzet tot een actieve benadering van de steden 
in de Europese Unie" (COM(1997)0197),

- gezien het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP) dat in 1999 in Potsdam 
door de informele Raad van Ministers van ruimtelijke ordening is goedgekeurd, 

- gezien de studie "National Urban policies in the European Union" van oktober 2004, die 
op verzoek van het Nederlandse voorzitterschap is verricht, 

- gezien de conclusies van de informele Raad ruimtelijke ordening van 29 november 2004 
in Rotterdam,

  
1 Aangenomen teksten van deze datum, P5_TA(2004)0368.
2 PB C [...] van [...], blz. […].
3 PB C [...] van [...], blz. […].
4 PB C [...] van [...], blz. […].
5 PB C [...] van [...], blz. […].
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- gezien de informele Raad ruimtelijke ordening van 20 en 21 mei 2005 en de voornemens 
van het Luxemburgse voorzitterschap om een eerste samenvattend document op te stellen 
over de toestand van de gebieden van de Europese Unie,

- gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2005),

A. overwegende dat 78 % van de bevolking in steden woont en dat steden:
- een plaats zijn waar de meest complexe problemen geconcentreerd zijn (waaronder 

sociale uitsluiting, ruimtelijke en etnische segregatie, onveiligheid, drugs, 
vervuiling, oude verontreinigde industrieterreinen, verkeer, werkloosheid, 
onvoldoende concurrentievermogen en armoede),

- een plaats zijn waar de toekomst vorm wordt gegeven: universiteiten, 
onderzoekscentra…,

B. overwegende dat steden, met name kleine en middelgrote steden, een sleutelrol 
vervullen voor regionale ontwikkeling en het verwezenlijken van de doelstellingen van 
Lissabon en Göteborg,

C. overwegende dat er tussen de 25 lidstaten grote verschillen bestaan op het punt van 
stedelijk beleid, met name door de toetreding van tien nieuwe lidstaten die vaak nog 
geen stedelijk beleid op nationaal of regionaal niveau hebben gevoerd,

D. overwegende dat stedelijk beleid niet tot de rechtstreekse bevoegdheden van de 
Europese Unie behoort, maar dat de Europese Unie wel bevoegd is voor 
beleidsterreinen die rechtstreeks van invloed zijn op duurzame stedelijke ontwikkeling, 
zoals regionaal en cohesiebeleid en beleid op het gebied van vervoer, milieu, 
werkgelegenheid en sociale zaken, onderzoek, interne markt, concurrentie…,

E. overwegende dat steden deel uitmaken van het regionale grondgebied en dat het 
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa territoriale samenhang 
bevordert, en dat daarom een duurzame stedelijke ontwikkeling moet worden 
nagestreefd die plaatsvindt in harmonie met de randstedelijke gebieden en het 
omringende platteland,

F. overwegende dat zowel beleidsmakers, de burgermaatschappij, economische en sociale 
actoren als regionale belangengroepen betrokken zijn bij de stadsproblematiek,

G. overwegende dat er een eind moet worden gemaakt aan de versnippering van middelen 
door een totaalvisie waarin rekening wordt gehouden met alle problemen,

H. overwegende dat het begrip duurzame stedelijke ontwikkeling inhoudt dat stedelijke 
gebieden bijdragen aan groei, innovatie en economische, sociale en territoriale 
samenhang, en dat hiertoe ook stadsherstel behoort,
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1. is ervan overtuigd dat steden, met name kleine en middelgrote steden, een sleutelrol te 
vervullen hebben bij de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon en 
Göteborg;

2. vraagt om erkenning van het stedelijk beleid in het algemeen en verzoekt de Conferentie 
van voorzitters van het Europees Parlement een wijziging voor te stellen van bijlage 
VI van het Reglement van het Europees Parlement betreffende de bevoegdheden van 
de Commissie regionale ontwikkeling, waardoor naast het regionaal en cohesiebeleid 
nadrukkelijk de stedelijke dimensie in haar doelstellingen en bevoegdheden wordt 
opgenomen, rekening houdend met de werkzaamheden van de andere betrokken 
commissie (vervoer, milieu, onderzoek, werkgelegenheid en sociale zaken, interne 
markt, enz.) vanuit een horizontaal perspectief;

3. verzoekt de Commissie toe te werken naar een meer horizontale benadering van de 
stedelijke dimensie en naar coördinatie tussen de diensten van de Europese Commissie 
die direct of indirect werkzaam zijn op het gebied van stedelijke kwesties, zoals de DG's 
Regionaal beleid, Ondernemingen, Concurrentie, Vervoer, Energie, Werkgelegenheid 
en sociale zaken, Onderzoek en Milieu, door de oprichting van een 
gemeenschappelijke taskforce op dezelfde wijze als de interfractiewerkgroep 
"Urban-logement" binnen het Europees Parlement;

4. verzoekt de Raad een jaarlijkse bijeenkomst te organiseren van de ministers van de 
lidstaten die verantwoordelijk zijn voor stedelijk beleid;

5. vraagt de Commissie om naast de sociale dialoog en de dialoog met de burger het 
initiatief te nemen tot een territoriale dialoog. Door middel van deze territoriale 
dialoog kunnen de verschillende overheden - zowel regionaal als lokaal – participeren in 
de onderhandelingen en de besluitvorming op het gebied van stedelijk beleid en in de 
maatregelen op stedelijk gebied, in het bijzonder in het kader van het cohesiebeleid en 
het beheer van de structuurfondsen; roept tegelijkertijd op tot het organiseren van een 
bijeenkomst op hoog niveau vóór iedere voorjaarstop, waaraan naast de deelnemers aan 
de territoriale dialoog ook hoge politieke vertegenwoordigers van het voorzitterschap 
van de Raad, van de Europese Commissie, van het Europees Parlement en van het 
Comité van de Regio's zouden moeten deelnemen;

6. verzoekt de Commissie om hulpmiddelen voor een duurzame stedelijke ontwikkeling 
te ontwikkelen die bereikbaar zijn voor alle steden en om het gebruik hiervan te 
bevorderen:
i . roept op tot het verzamelen en regelmatig bijwerken van gegevens waarmee de 

toestand waarin steden verkeren, beter kan worden beoordeeld, en die een 
belangrijke steun kunnen vormen voor het "URBAN AUDIT'-programma;

ii. onderstreept het belang van de bevordering van samenwerking tussen steden 
door uitbreiding van de virtuele en fysieke partnerschapsnetwerken voor de 
uitwisseling van ervaringen en goede praktijken, maar ook door 
gemeenschappelijke projecten die de interregionale en transnationale dimensie 
versterken;

iii. roept op tot een doeltreffende en efficiënte communicatie door middel van 
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initiatieven ter bevordering van duurzame stedelijke ontwikkeling, zoals colloquia;

7. brengt in herinnering dat er na de uitbreiding van de Unie op het niveau van de nieuwe 
lidstaten en regio's nog versterking nodig is op een aantal terreinen van stedelijk 
beleid, zoals huisvesting, infrastructuur, vervoer, milieu, afvalverwijdering, cultuur, 
opleiding en gezondheid;

8. benadrukt het belang van de ontwikkeling van een geïntegreerd ruimtelijk en 
thematisch stedenbeleid met een menselijke dimensie, door het opstellen van een 
referentiedocument met richtsnoeren voor "de ideale Europese stad";

9. erkent de noodzaak van de versterking van een partnerschap tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden, rekening houdend met oprukkende randstedelijke gebieden, tussen 
steden en het platteland, teneinde te komen tot territoriale samenhang;

10. steunt de gedachte dat de structuur- en cohesiefondsen bijdragen aan een duurzame 
stadsontwikkeling en is verheugd dat de stedelijke dimensie in de structuur- en 
cohesiefondsen is opgenomen; verzoekt de Commissie evenwel ervoor te zorgen dat de 
steun die in steden wordt verleend, ten minste gelijk is aan die welke in de huidige 
verordening is voorzien, door een in het kader van het strategische 
voortgangsrapport duidelijk de stedelijke dimensie aan te geven (artikelen 27 en 28 
van het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
en het Cohesiefonds (COM(2004)0492) en door te zorgen voor toezicht hierop;

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en aan de 
Commissie.
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TOELICHTING

Europese territoriale structuur

Het Europese grondgebied wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid. Europa omvat 
plattelandsgebieden, kustgebieden, eilanden, bergstreken en sterk verstedelijkte gebieden –
gebieden met een hoge dichtheid aan steden en stedelijke agglomeraties.

Een meerderheid van de Europese bevolking woont in stedelijke gebieden.
De Europese steden zijn nog altijd de belangrijkste plaatsen waar rijkdom wordt gecreëerd. 
Het zijn centra van sociale en culturele ontwikkeling, zoals blijkt uit de aantrekkingskracht 
die ze uitoefenen op de bevolkingen. Tegelijkertijd concentreren zich in de steden complexe 
problemen als verslechtering van het milieu, verkeersopstoppingen, woningnood, criminaliteit 
en drugsverslaving, sociale uitsluiting, immigratie en armoede. En ten slotte concentreren de 
uitdagingen waarvoor de maatschappij zich gesteld ziet, zich in de stedelijk gebieden.
Daarom moet het oplossen van het probleem van de territoriale breuk die in de steden van de 
Unie ontstaat een van de doelstellingen van het Europese beleid, en in het bijzonder van het 
regionaal beleid vormen.

Europese bevoegdheid

De Unie is volgens het Verdrag niet bevoegd om een specifiek Europees stedelijk beleid te 
voeren. Er zijn echter wel diverse communautaire beleidsonderdelen die direct of indirect 
gevolgen hebben voor de steden. In die zin worden stedelijke kwesties met de nodige 
voorzichtigheid behandeld binnen het regionaal beleid, in het kader van de structuur- en 
cohesiefondsen.
Sommige landen stellen dat de Unie zich niet bezig zou moeten houden met de specifieke 
problemen van steden. Het Europees Parlement daarentegen is altijd voorstander geweest van 
een stedelijk beleid op Europees niveau.

Sinds de uitbreiding is de territoriale diversiteit zo sterk, dat alleen een gedifferentieerde, op 
de betrokken ruimte gebaseerde aanpak die rekening houdt met de specifieke kenmerken van 
steden, doeltreffend kan zijn. Dit vraagt om een betere horizontale en verticale coördinatie 
van de verschillende beleidsonderdelen ten aanzien van de stedelijke dimensie, evenals een 
zowel thematisch als ruimtelijk geïntegreerd stedelijk beleid. 

Europese programma's ter bevordering van stedelijke ontwikkeling

Binnen het regionale beleid zijn er twee soorten operationele maatregelen voor de stedelijke 
dimensie: directe maatregelen uit hoofde van het communautaire URBAN-initiatief en 
indirecte maatregelen in het kader van de andere structuur- en cohesiefondsen.

URBAN en de andere Europese programma's bevorderen het fysieke herstel van steden en de
opleiding van mensen die in steden wonen.
URBAN is een van vier communautaire initiatieven; het is in het leven geroepen voor de 
financiële periode 1994-1999 (URBAN I) en voortgezet voor de periode 2000-2006 (URBAN 
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II) met als doel stedelijke gebieden die in een crisis verkeren, nieuw leven in te blazen. Dit 
communautaire initiatief wordt gefinancierd door het EFRO. URBAN II is een kleinschalig 
initiatief: er is slechts een relatief gering bedrag van 739 miljoen euro aan toegewezen. In de 
oude lidstaten hebben zeventig steden steun ontvangen uit hoofde van dit programma. Dit 
komt overeen met 2,2 miljoen stadsbewoners, oftewel een gemiddelde van 31 000 
stadsbewoners per programma.

Volgens de door de Commissie voorgestelde hervorming van het regionaal beleid voor de 
periode 2007-2013 zal het URBAN-programma verdwijnen als gevolg van vereenvoudiging 
en mainstreaming: de intentie ervan zal worden opgenomen in de drie doelstellingen van het 
regionaal beleid. Gezien het succes van het URBAN-initiatief en de erkenning ervan door 
de burgers moet de door de Commissie voorgestelde mainstreaming zodanig plaatsvinden dat 
steden optimaal profijt kunnen trekken van de voorgestelde vereenvoudiging. De Europese 
Unie moet er dus op toezien dat de continuïteit van het succes van URBAN wordt 
gewaarborgd.

Aanvullende programma's als Urbact of URBAN AUDIT zijn nuttige en noodzakelijke 
hulpmiddelen voor informatie en uitwisseling van gegevens tussen Europese steden. Urbact is 
een netwerk voor de uitwisseling van ervaringen tussen steden van 20 000 inwoners of meer 
in de Europese Unie die bijstand hebben ontvangen in het kader van URBAN I en II. Meer 
dan 400 steden zijn begunstigden van het programma.
URBAN AUDIT is een statistische gegevensbank van 258 middelgrote en grote steden van de 
EU-27.

Wetgevingsvoorstel van de Commissie voor het regionaal beleid in de periode 2007-2013

In het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene bepalingen inzake 
het Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds1 wordt het belang erkend van de stedelijke dimensie en de bijdrage van de 
steden, vooral die van middelgrote omvang, tot de regionale ontwikkeling (overweging 13 en 
artikel 3, lid 3). Voor het eerst wordt - in overweging 41, artikel 10, lid 1, onder a) en artikel 
36, lid 4, onder c) – voorgesteld bevoegdheden voor de prioriteiten op het gebied van het 
herstel van de steden (door het EFRO gefinancierde operationele programma's, doelstellingen 
convergentie en concurrentievermogen) te delegeren aan de stadsautoriteiten. Artikel 25, lid 3 
van deze verordening bepaalt dat de lidstaten een strategisch referentiekader moeten indienen 
waarin het verband wordt aangegeven tussen de communautaire prioriteiten enerzijds en de 
nationale en regionale prioriteiten anderzijds, en waarin ze aangeven welke maatregelen zijn 
gepland voor stadsherstel. Dit kan worden vastgesteld op nationaal, regionaal of lokaal 
niveau, afhankelijk van de inhoud en de doelstelling (artikel 34 en artikel 26, lid 4 van het 
voorstel voor een verordening).

Bovendien wordt in artikel 8 van het voorstel voor een verordening betreffende het
EFRO2 rekening gehouden met het specifieke territoriale karakter van de stedelijke dimensie 
om de hoge concentratie economische, sociale en milieuproblemen in stedelijke agglomeraties 
het hoofd te bieden.

  
1 COM(2004)0492.
2 COM(2004)0495.
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Volgens artikel 4 van het voorstel voor een verordening betreffende het Europees 
Sociaal Fonds1 moeten de operationele programma's uit hoofde van de doelstelling 
"concurrentievermogen en werkgelegenheid" hun steun vooral richten op de regio's met de 
ernstigste problemen, in het bijzonder in verval rakende stadswijken, plattelandsgebieden en 
visserijgebieden.

De twee aandachtsgebieden in het toepassingsgebied zijn volgens artikel 2 van het voorstel 
voor een verordening tot oprichting van het Cohesiefonds2 het milieu en het vervoer, met 
name het stedelijk milieu en vervoer.

De Europese steden en hun regio's

In het voorstel van de Commissie betreffende de verordeningen van de structuur- en 
cohesiefondsen voor de periode 2007-2013 wordt het partnerschapsbeginsel tot een van de 
hoofdbeginselen van het cohesiebeleid gemaakt. Dit beginsel bevordert een constante en 
evenwichtige relatie tussen de verschillende niveaus: Commissie, lidstaat, regio en 
plaatselijke overheid.

In het nieuwe cohesiebeleid wordt rekening gehouden met het feit dat stedelijke gebieden 
drijvende krachten van de economie zijn en sleutelelementen vormen van een in de Europese 
Unie tot stand te brengen regionale ontwikkeling. Aangezien meer dan 80 % van de 
economische activiteit in de steden plaatsvindt, zijn de lokale autoriteiten essentiële partners 
bij regionale ontwikkeling en de verwezenlijking van de strategieën van Lissabon en 
Göteborg.

De ontwikkeling van de regio's en van de steden is duidelijk met elkaar verbonden. Steden 
bevinden zich niet geïsoleerd binnen een regio, maar maken daar deel van uit; stedelijke 
gebieden en plattelandsgebieden zijn onderling van elkaar afhankelijk. Ze vormen samen de 
motor van de economie van de regio. De kloof tussen plattelandsgebieden en stedelijke 
gebieden is bijzonder groot in de tien nieuwe lidstaten; waneer we willen komen tot een 
economische, sociale en territoriale samenhang waarbij rekening wordt gehouden met 
historische, culturele, economische en territoriale kenmerken, zullen we het hele grondgebied 
moeten ontwikkelen.
Het is dus van essentieel belang dat de stad in zijn omgeving wordt geïntegreerd en dat de 
regio in zijn geheel wordt ontwikkeld. De behoefte aan beheer op Europees niveau van de 
stedelijke dimensie is echter essentieel, omdat een beheer op uitsluitend nationaal niveau 
waarschijnlijk tot onevenwichtigheden zou leiden.

Vergelijking tussen de steden van de EU-15 en EU-27

Het hart van het Europa van de Vijftien is de zogenaamde vijfhoek, het gebied tussen Londen, 
Parijs, Milaan, Berlijn en Hamburg, waar een belangrijk deel van de economische 
bedrijvigheid en van de bevolking is geconcentreerd (41 % van de bevolking van EU-15 en 

  
1 COM(2004)0493
2 COM(2004)0494.
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32 % in de 10 nieuwe lidstaten). De vijfhoek is in strijd met het concept van territoriale 
samenhang als vastgelegd in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en 
eveneens met de gedachte van polycentrische ontwikkeling. Polycentrische ontwikkeling is 
een van de belangrijkste doelstellingen die zijn gedefinieerd in het Europees ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief (EROP), en wordt gezien als een duurzame strategie die de voorkeur 
verdient boven accentuering van de tegenstelling centrum-periferie, zoals het geval is in de 
Unie.

De tien nieuwe lidstaten hebben gemeenschappelijke kenmerken, maar er zijn ook verschillen 
en er worden om die reden twee groepen onderscheiden: enerzijds de eilanden in de 
Middellandse Zee en anderzijds de communistische landen (en in die groep kan dan nog 
onderscheid worden gemaakt tussen de landen van het voormalige Oostblok, de landen aan de 
Baltische Zee en het voormalige Joegoslavië).

De nieuwe lidstaten hebben geen steden van het formaat van Parijs of Londen, maar elk land 
heeft wel één belangrijkste stad, de hoofdstad, gevolgd door een aantal steden die bijna net zo 
groot zijn. Polen heeft een polycentrische structuur, met verscheidene grote steden met een 
centrumfunctie.

Het gedeelte van de bevolking dat in stedelijke gebieden woont, is groter dan het deel dat op 
het platteland woont.1 Dat verschil is althans voor een deel te wijten aan het oude 
socialistische beleid van de Russen die de industrie in stedelijke gebieden concentreerden, 
waardoor de arbeiders naar de stad werden getrokken. 

In de afgelopen tien jaar hebben de steden echter een bevolkingsdaling doorgemaakt. Dit 
heeft verschillende oorzaken, waaronder het verschijnsel van suburbanisatie, de achteruitgang 
van de industrie, de opkomst van de dienstensector en het feit dat het leven in de stad veel 
duurder is dan op het platteland. In het geval van de Baltische staten komt daar bovendien nog 
de emigratie naar westerse landen, met name Rusland, bij. Het bruto-inkomen per inwoner is 
er veel lager dan in steden in West-Europa.

In tegenstelling tot de West-Europese landen hebben de nieuwe lidstaten - met uitzondering 
van Slovenië en Malta - geen echt stedelijk beleid op nationaal niveau of - met uitzondering 
van Estland en Litouwen - op regionaal niveau. Dat wil niet zeggen dat er geen stedelijk 
beleid is, maar dit wordt door de lokale overheden ontwikkeld.
Zoals in alle voormalige socialistische landen hebben de lokale autoriteiten zeer veel 
verantwoordelijkheid op het gebied van stedelijk beleid, en kunnen zij met name zelfstandig 
hun prioriteiten bepalen.
Terwijl de Unie van de Vijftien vraagt om meer verantwoordelijkheden voor de plaatselijke 
autoriteiten en meer partnerschap met de particuliere sector, erkennen de voormalige 
socialistische staten dat hun plaatselijke overheden er niet in slagen zonder hulp problemen 
aan te pakken als gebrek aan coördinatie, controle en financiering. Bovendien is vastgesteld 
dat de plaatselijke autoriteiten van de nieuwe lidstaten een beroep doen op de particuliere 
sector om het gebrek aan financiële middelen gedeeltelijk op te lossen.

  
1 Bevolking in stedelijke ruimte: Malta 91 %, Cyprus 68,8 %, Letland 70 %, Litouwen 66 %, Estland 67,5 %, 
Tsjechische Republiek 63,6 %, Hongarije 64,9 %, Polen 61,8 %, Slowakije 56,2 %, Slovenië meer dan 50 %.
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Uit de verschillende studies blijkt dat de tien nieuwe lidstaten nog geen aanpak hebben 
ontwikkeld voor de problemen van de stad, met name maatschappelijke problemen, zoals 
ruimtelijke segregatie, criminaliteit en woningnood.
Bovendien krijgen de steden te maken met nieuwe verschijnselen die in het socialistische 
tijdperk niet bestonden, zoals werkloosheid en gebrek aan woningen. In dat laatste geval moet 
de Europese Unie profiteren van de ervaringen die in een eerder stadium zijn opgedaan in 
steden in West-Europa, in het bijzonder in het voormalige Oost-Duitsland.

De stedelijke netwerken van de tien nieuwe lidstaten moeten worden geïntegreerd in het 
stedelijke systeem van het volledige communautaire grondgebied. De toegankelijkheid van de 
steden voor hun regio's, maar ook de toegankelijkheid tussen steden onderling, is van 
essentieel belang voor de ontwikkeling en de vooruitgang van de Europese Unie.


