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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a dimensão urbana no contexto do alargamento
(2004/2258 (INI))

O Parlamento Europeu, 

- Tendo em conta o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa e, mais 
especificamente, os artigos I-3º, I-14º, II-96º, III-220º, o nº 3 do artigo III-365º e o artigo 
8º do protocolo sobre a aplicação dos princípios de subsidiariedade e de 
proporcionalidade, 

- Tendo em conta o Tratado da União Europeia e o Tratado que institui a Comunidade 
Europeia, tal como modificados pelo Acto Único Europeu e pelos Tratados de Maastricht, 
de Amesterdão e Nice, e mais especificamente os seus artigos 158º e 159º, 

- Tendo em conta a sua Resolução de 22 de Abril de 2004 sobre a Comunicação da 
Comissão relativa ao Terceiro Relatório sobre a Coesão Económica e Social1, 

- Tendo em conta a proposta de Regulamento do Conselho que estabelece disposições 
gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social 
Europeu e ao Fundo de Coesão (COM (2004) 0492 - 2004/0163 (AVC))2, 

- Tendo em conta a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (COM (2004) 0495 - C6-
0089/2004 - 2004/0167 (COD))3, 

- Tendo em conta a proposta de Regulamento do Conselho que institui o Fundo de Coesão 
(COM (2004) 0494-2004/0166 (AVC))4, 

- Tendo em conta a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao Fundo Social Europeu5, 

- Tendo em conta a Comunicação da Comissão - Para uma agenda urbana da União 
Europeia (COM (1997) 0197), 

- Tendo em conta o Plano de Desenvolvimento do Espaço Comunitário (PDEC), adoptado 
em Potsdam, em 1999, pelo Conselho informal de Ministros do Ordenamento do 
Território, 

  
1Textos adoptados nesta data, P5_TA (2004) 0368. 
2JO C [… ] [… ], p. [… ]. 
3JO C [… ] [… ], p. [… ] 
4JO C [… ] [… ], p. [… ] 
5JO C [… ] [… ], p. [… ] 
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- Tendo em conta o estudo de Outubro de 2004, "Políticas urbanas nacionais na União 
Europeia", realizado a pedido da Presidência neerlandesa, 

- Tendo em conta as conclusões do Conselho informal de Ministros do Ordenamento do 
Território de 29 de Novembro de 2004, em Roterdão, 

- Tendo em conta o Conselho informal de Ministros do Ordenamento do Território de 20-21 
de Maio de 2005 e as intenções da Presidência luxemburguesa de redigir um primeiro 
documento de síntese sobre "a situação dos territórios da União Europeia", 

- Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento, 

- Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-0000/2005), 

A. Considerando que as cidades reúnem 78% da população e representam: 
- um lugar onde se concentram os problemas mais complexos (exclusão social, 

segregação espacial e étnica, insegurança, droga, poluição, antigos terrenos industriais 
contaminados, tráfego, desemprego, falta de competitividade, pobreza, etc.) 

- um lugar onde se constrói o futuro: universidades, centros de investigação, etc., 

B. Considerando que as cidades, especialmente as pequenas e médias, são actores 
fundamentais do desenvolvimento regional e da realização dos objectivos de Lisboa e de 
Gotemburgo, 

C. Considerando as grandes disparidades em termos de política urbana entre os 25 
Estados-Membros, nomeadamente devido ao alargamento a 10 novos Estados-Membros 
que, frequentemente, não têm política urbana a nível nacional ou regional, 

D. Considerando que a política urbana não faz parte das competências directas da União 
Europeia; mas que a União Europeia é competente em políticas que influenciam 
directamente o desenvolvimento urbano sustentável: política regional e de coesão, de 
transportes, do ambiente, do emprego e assuntos sociais, da investigação, do mercado 
interno, da concorrência, etc., 

E. Considerando que as cidades fazem parte do território regional e que o Tratado que 
estabelece uma Constituição para a Europa promove a coesão territorial e, 
consequentemente, um desenvolvimento urbano sustentável, que deve progredir em 
harmonia com as zonas suburbanas e as zonas rurais circundantes, 

F. Considerando que as problemáticas das cidades implicam, simultaneamente, as instâncias 
de decisão política, a sociedade civil, os actores económicos e sociais e as associações de 
interesses regionais, 

G. Considerando que é necessário pôr termo à dispersão dos meios, aplicando uma visão 
global que tenha em conta o conjunto das problemáticas, 
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H. Considerando que a noção de desenvolvimento urbano sustentável se define como a 
contribuição das zonas urbanas para o crescimento, a inovação e a coesão económica, 
social e territorial, o que inclui a revitalização urbana, 

1. Está convencido de que as cidades, nomeadamente as pequenas e médias, têm um papel 
central a desempenhar na realização dos objectivos de Lisboa e de Gotemburgo; 

2. Apela ao reconhecimento da política urbana em geral e solicita à Conferência dos 
Presidentes do Parlamento Europeu que proponha uma modificação do Anexo VI do 
Regimento do Parlamento Europeu, relativo às competências da comissão REGI, para 
que, além da "política regional e de coesão", passe a integrar expressamente a dimensão 
urbana nos seus objectivos e nas suas competências, tendo em conta os trabalhos das 
outras comissões em causa (transportes, ambiente, investigação, emprego e assuntos 
sociais, mercado interno, etc.), numa perspectiva horizontal; 

3. Roga à Comissão que se encaminhe no sentido de uma aplicação horizontal da dimensão 
urbana e de uma coordenação entre os serviços da Comissão Europeia que trabalham 
directa ou indirectamente com as questões urbanas, como as DG Política Regional, 
DG Empresa e Indústria, DG Concorrência, DG Energia e Transportes, DG Emprego, 
Assuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades, DG Investigação e DG Ambiente, através 
da criação de uma task-force interserviços, inspirada no intergrupo "Urban 
Logement" do Parlamento Europeu; 

4. Insta o Conselho a organizar uma reunião anual dos ministros dos Estados-Membros 
responsáveis pela política urbana; 

5. Solicita à Comissão que proclame, paralelamente ao diálogo social e ao diálogo civil, 
"um diálogo territorial". Este diálogo territorial permitirá às diferentes autoridades, 
tanto regionais como locais, participar nas negociações e tomadas de decisão relativas às 
políticas e acções no domínio urbano e, nomeadamente, no quadro da política de coesão e 
da gestão dos fundos estruturais; apela simultaneamente à organização de uma reunião de 
alto nível antes de cada Cimeira da Primavera, na qual participariam, além dos actores do 
diálogo territorial, altos representantes políticos da presidência do Conselho, da Comissão 
Europeia, do Parlamento Europeu e do Comité das Regiões; 

6. Solicita à Comissão que desenvolva e promova instrumentos de desenvolvimento 
urbano sustentável, acessíveis a todas as cidades: 

i. Apela ao desenvolvimento e à actualização regular dos dados que permitam uma 
melhor avaliação da situação das cidades, bem como um maior apoio ao programa 
URBAN AUDIT; 

ii. Sublinha a importância de promover a cooperação entre as cidades através da 
amplificação das redes de parcerias virtuais e físicas de intercâmbio de boas 
práticas e de experiências, mas também através de projectos comuns que reforcem a 
dimensão inter-regional e transnacional; 

iii. Apela a uma comunicação efectiva e eficaz graças a acções de promoção, como, 
por exemplo, colóquios; 
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7. Recorda que, após o alargamento, restam ainda eixos de desenvolvimento da política 
urbana que é necessário reforçar a nível dos novos Estados-Membros e das regiões, 
como o alojamento, as infra-estruturas, os transportes, o ambiente, a eliminação dos
resíduos, a cultura, a formação e a saúde; 

8. Insiste na importância de desenvolver uma política urbana integrada, espacial e 
temática, à dimensão humana; com a criação de um documento de referência contendo 
directrizes para a "cidade europeia ideal"; 

9. Reconhece a necessidade de reforço da parceria entre espaços urbanos e rurais, tendo em 
conta as zonas suburbanas emergentes entre as cidades e as zonas rurais para alcançar a
coesão territorial; 

10. Defende que os Fundos Estruturais e de Coesão participem no desenvolvimento urbano 
sustentável e congratula-se com a integração da dimensão urbana nos Fundos Estruturais e 
de Coesão; solicita, no entanto, à Comissão que assegure que a intervenção nas cidades 
seja pelo menos igual à prevista no actual regulamento, através de uma identificação 
clara da dimensão urbana no relatório de acompanhamento estratégico (artigos 27º e 
28º da proposta de Regulamento do Conselho sobre o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão 
(COM (2004) 0492), e através da instauração de uma monitorização; 

11. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Estrutura territorial europeia 

O território europeu é caracterizado pela existência de uma grande diversidade de zonas: 
rurais, costeiras, insulares, montanhosas e fortemente urbanizadas; estas últimas são 
caracterizadas por uma grande densidade das cidades e dos aglomerados populacionais. 

Constata-se que a grande maioria da população europeia habita nas zonas urbanas. 
As cidades europeias continuam a ser os primeiros lugares de criação de riqueza e os centros de 
desenvolvimento social e cultural, como atesta a atracção que exercem sobre as populações. 
Paralelamente, são o lugar onde se concentram problemas complexos como a degradação do 
ambiente, a congestão do tráfego, os problemas de alojamento, a criminalidade e a 
toxicodependência, bem como a exclusão social, a imigração e a pobreza. Finalmente, a maior 
parte dos desafios com que a sociedade se confronta concentram-se nas zonas urbanas. 
Assim, resolver a fractura territorial que se desenvolve nas cidades da União deve constituir 
um objectivo das políticas europeias e, mais particularmente, da política regional. 

Competência europeia 

Nos termos do Tratado, a União não tem competência para gerir uma política urbana 
específica europeia. No entanto, várias políticas comunitárias têm um impacto directo e 
indirecto nas cidades. Neste sentido, a questão urbana é tratada com precaução no seio da 
política regional, no quadro dos Fundos Estruturais e de Coesão. 
Alguns Estados-Membros defendem que a União não se deveria ocupar dos problemas 
particulares das cidades, no entanto o Parlamento Europeu sempre defendeu a existência de 
uma política urbana a nível europeu. 

Após o alargamento, a diversidade territorial é tão marcada que só as abordagens 
diversificadas e fundadas no espaço, tendo em conta as especificidades das cidades, são 
eficazes. Isto requer uma melhor coordenação das diversas políticas relativas à dimensão 
urbana, a nível horizontal e vertical, bem como uma política urbana integrada, ao mesmo 
tempo de um ponto de vista temático e espacial. 

Programas europeus em prol do desenvolvimento urbano 

No âmbito da política regional existem dois tipos de medidas operacionais na dimensão 
urbana: as medidas directas da iniciativa comunitária URBAN e as medidas indirectas dos 
outros Fundos Estruturais e de Coesão. 

O programa URBAN e os outros programas europeus favorecem a reabilitação física e a 
formação humana nas cidades. 
O programa URBAN é uma das quatro iniciativas comunitárias, que foi criado para o período 
financeiro 1994-1999 (URBAN I) e continuado em 2000-2006 (URBAN II) com o objectivo 
de dinamizar as zonas urbanas em crise. Esta iniciativa comunitária é financiada pelo FEDER. 
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No que diz respeito ao URBAN II, é uma iniciativa de pequena dimensão, porque dispõe 
apenas de um subsídio relativamente baixo de 739 milhões de euros. Nos antigos Estados-
Membros, beneficiaram deste programa 70 cidades e um conjunto de 2,2 milhões de 
habitantes, ou seja, uma média de 31.000 habitantes beneficiados pelo programa. 

De acordo com a reforma da política regional para 2007-2013, proposta pela Comissão, o 
programa URBAN desaparece como consequência da simplificação e do mainstreaming
(integração em todas as políticas): o seu espírito será integrado nos 3 objectivos da política 
regional. Tendo em conta o sucesso da iniciativa URBAN e o seu reconhecimento pelos 
cidadãos, o mainstreaming proposto pela Comissão deve permitir às cidades tirar o melhor 
proveito da simplificação apresentada. A União Europeia deve por conseguinte assegurar a 
continuidade do sucesso da iniciativa URBAN. 

Outros programas complementares como o URBACT ou o URBAN AUDIT são instrumentos 
úteis e necessários para a informação e o intercâmbio de dados entre as cidades europeias. O 
programa URBACT é uma rede de trabalho e de intercâmbio de experiências entre as cidades 
da União Europeia de 20.000 habitantes ou mais que gerem o URBAN I e II. Mais de 400 
cidades são beneficiadas. 
O programa URBAN AUDIT é uma base dados estatísticos de 258 médias e grandes cidades 
da UE a 27 membros. 

Proposta legislativa da Comissão para a futura política regional de 2007 a 2013 

A proposta de Regulamento do Conselho que estabelece disposições gerais relativas ao
FEDER, ao FSE e ao FC1 reconhece a importância da dimensão urbana e a contribuição das 
cidades, nomeadamente das cidades médias, para o desenvolvimento regional (considerando 
13 e nº 3 do artigo 3º). Pela primeira vez, a subdelegação de competências às autoridades 
urbanas na intervenção dos fundos para os eixos prioritários relativos à revitalização das 
cidades (programas operacionais financiados pelo FEDER, objectivos convergência e 
competitividade) está prevista no considerando 41, na alínea a) do nº 1 do artigo 10º e na 
alínea c) do nº 4 do artigo 36º. Nos termos do nº 3 do artigo 25º do regulamento geral, os 
Estados-Membros apresentarão um quadro de referência estratégico que identifica a relação 
entre as prioridades comunitárias, nacionais e regionais, onde indicarão as medidas previstas 
para a revitalização urbana. Este ponto pode ser estabelecido a nível nacional, regional ou 
local, em função do fundo e do objectivo (artigo 34º e nº 4 do artigo 36º da proposta de 
regulamento geral). 

Além disso, o artigo 8º da proposta de regulamento do FEDER2 tem em conta a 
especificidade territorial da dimensão urbana, para fazer face à forte concentração de 
problemas económicos, ambientais e sociais nos aglomerados urbanos. 

Ao abrigo do objectivo "Competitividade e Emprego", os programas operacionais devem 
concentrar a assistência nas regiões que têm os problemas mais graves, nomeadamente as 

  
1COM (2004) 492 
2COM (2004) 495 
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zonas urbanas, rurais e de pesca em declínio, nos termos do artigo 4º da proposta de 
Regulamento relativo ao Fundo Social Europeu1. 

Doravante, os dois eixos do campo de aplicação, nos termos do artigo 2º da proposta que 
institui o Fundo de Coesão2, são o ambiente e os transportes, nomeadamente urbanos, 
segundo o artigo 2º da proposta de Regulamento do Conselho que institui os Fundos de 
Coesão. 

As cidades europeias e as suas regiões 

A proposta da Comissão sobre os regulamentos dos fundos estruturais e dos fundos de coesão 
para 2007-2013 estabelece o princípio de parceria como um dos princípios directores da 
política de coesão. Este princípio promove uma relação constante e equilibrada entre os 
diferentes níveis: Comissão, Estado-Membro, regiões e autoridades locais. 

A nova política de coesão toma em consideração o facto de as zonas urbanas serem 
entendidas como motores económicos e elementos-chave de um desenvolvimento regional 
gerado no interior da União Europeia. O facto de mais de 80% da actividade económica ser 
exercida nas cidades faz com que as autoridades locais sejam os parceiros privilegiados do 
desenvolvimento regional e da realização das estratégias de Lisboa e de Gotemburgo. 

O desenvolvimento das regiões e das cidades está patentemente ligado pelo facto de as 
cidades não estarem isoladas num território, mas fazerem parte de uma região; as zonas 
urbanas e as zonas rurais são interdependentes. Estas zonas constituem conjuntamente o 
motor da economia das regiões. O desfasamento existente entre as zonas rurais e as zonas 
urbanas é muito acentuado nos 10 novos Estados-Membros e, se se pretende alcançar uma 
coesão económica, social e territorial tendo em conta as especificidades históricas, culturais, 
económicas e territoriais, deve-se desenvolver o conjunto do território. 
É por conseguinte crucial integrar a cidade no seu ambiente e desenvolver simultaneamente a 
região na sua totalidade. No entanto, a necessidade de uma gestão da questão urbana a nível 
europeu é essencial devido aos desequilíbrios prováveis que provocaria uma gestão única a 
nível nacional. 

Comparação entre as cidades da União Europeia a 15 e a 27 membros  

No coração da Europa dos quinze, encontra-se o que se denomina como pentágono, uma zona 
que liga Londres, Paris, Milão, Berlim e Hamburgo, e que representa uma grande 
concentração económica e de população (41% da população da UE a 15 membros e 32% nos 
10 novos Estados-Membros). A realidade do pentágono opõe-se ao conceito de coesão 
territorial enunciado pelo Tratado que estabelece uma constituição para a Europa e também ao 
desenvolvimento policêntrico. O desenvolvimento policêntrico constitui um dos principais 
objectivos definidos no PDEC (Plano de Desenvolvimento do Espaço Comunitário) e é 
considerado como uma estratégia duradoura e preferível à acentuação da dualidade 

  
1COM (2004) 493 
2COM (2004) 494 
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centro-periferia praticada na União. 

No que diz respeito aos 10 novos Estados-Membros, estes têm características comuns, mas 
têm também diferenças tão grandes que se distinguem 2 grupos: as ilhas mediterrânicas e os 
antigos países comunistas (entre os quais se podem ainda diferenciar os Estados Bálticos, o da 
ex-República da Jugoslávia e os restantes países do antigo bloco comunista). 

Os novos Estados-Membros não têm cidades tão grandes como Paris ou Londres, mas cada 
país dispõe de uma cidade principal, a capital, seguida por várias cidades de dimensão similar. 
A Polónia representa um modelo policêntrico, porque possui várias grandes cidades que têm a 
vocação dos grandes centros. 

A proporção da população que habita em zonas urbanas é superior à que habita em zonas 
rurais1. Este desvio é devido, pelo menos em parte, à antiga política socialista russa de 
concentração da indústria nas zonas urbanas, que atraíam a população operária. 

Todavia, as cidades passaram durante a última década por um processo de perda de população 
por diferentes razões, como o fenómeno da suburbanização, o declínio da indústria, a 
emergência do sector dos serviços, bem como o facto de a vida nas cidades ser muito mais 
cara do que nas zonas rurais e, no caso dos Estados Bálticos, a emigração para os países 
ocidentais e para a Rússia. Nas cidades desses países, o rendimento bruto per capita é muito 
mais baixo que nas cidades ocidentais. 

Contrariamente aos Estados europeus ocidentais, os novos Estados-Membros não têm uma 
verdadeira política urbana a nível nacional, com excepção da Eslovénia e de Malta, nem a 
nível regional, com excepção da Estónia e da Lituânia. Isso não quer dizer que não existe 
política urbana, mas sim que esta é desenvolvida pelas autoridades locais. 
Como em todos os países ex-socialistas, as responsabilidades das autoridades locais em 
matéria de política urbana são muito importantes, tendo nomeadamente autonomia para 
estabelecer as suas próprias prioridades. 
Enquanto a União Europeia dos 15 apela a um aumento das responsabilidades das autoridades 
locais e a um reforço da parceria com o sector privado, os Estados ex-socialistas reconhecem 
que as suas autoridades locais não conseguem gerir por si sós os problemas de falta de 
coordenação, de controlo e de financiamento. Além disso, as autoridades locais dos novos 
Estados-Membros fazem apelo de forma institucionalizada ao sector privado para minorar a 
falta de financiamento. 

Os diferentes estudos realizados mostram que os 10 novos Estados-Membros ainda não 
assumiram verdadeiramente os problemas urbanos, em especial os problemas sociais, como a 
segregação espacial, a criminalidade e a falta de alojamentos. 
Além disso, as cidades sofrem fenómenos novos que não existiam na época socialista, como o 
desemprego ou a falta de alojamentos. Neste último caso, a União Europeia deve aproveitar as 
experiências adquiridas anteriormente nas cidades da Europa Ocidental, nomeadamente na 
antiga Alemanha de Leste. 

  
1 População que habita no espaço urbano: Malta 91 %, Chipre 68,8 %, Letónia 70 %, Lituânia 66 %, Estónia 
67,5 %, República Checa 63,6 %, Hungria 64,9 %, Polónia 61,8 %, Eslováquia 56,2 %, Eslovénia mais de 50 %. 
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As redes urbanas dos 10 novos Estados-Membros devem ser integradas no sistema urbano do 
conjunto do território comunitário. A acessibilidade das cidades nas suas regiões, bem como 
entre as próprias cidades, é essencial para o desenvolvimento e o progresso da União 
Europeia.


