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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o tematski strategiji za urbano okolje
(2006/2061(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 13. oktobra 2005 o urbani razsežnosti v okviru 
širitve1 in z dne 18. januarja 2006 o okoljskih vidikih trajnostnega razvoja2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o tematski strategiji 
za urbano okolje (KOM(2005)0718),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom "Na poti k Tematski strategiji 
za urbano okolje" (KOM(2004)0060),

– ob upoštevanju Sklepa št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 
2002 o šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za regionalni razvoj ter Odbora za promet in turizem (A6-0000/2006),

A. ker okrog 80 % evropskega prebivalstva živi v mestih, njihove potrebe in interesi pa so v 
skladih, projektih, pobudah in strategijah Evropske unije zelo slabo zastopani,

B. ker je cilj tematske strategije za urbano okolje prispevati k splošni okoljski učinkovitosti 
evropskih mest z zmanjšanjem birokracije in povečanjem učinkovitosti izvajanja okoljske 
politike ter spodbujanjem dolgoročnega načrtovanja okolja na lokalni ravni,

C. ker je treba, glede na to, da je delež javnega prevoza v novih državah članicah kljub 
upadanju še vedno večji kot v starih državah članicah, medtem ko uporaba osebnih 
avtomobilov dramatično narašča, sprejeti takojšnje in močne evropske ukrepe,

D. ker je šesti okoljski akcijski program Skupnosti spodbujal zlasti potrebo po spoprijemu z 
naraščajočo količino prometa in po doseganju znatne ločitve rasti prometa in rasti BDP,

E. ker bi bilo treba odvisnost Evropske unije od energije obravnavati tudi na ravni mest, pri 
čemer se je poraba energije najbolj povečala v prometnem sektorju, in ker se odločitve o 
ukrepih za druge sektorje, kot so stanovanja in ogrevanje, v glavnem sprejemajo na 
lokalni ravni,

1. pozdravlja sporočilo Komisije o tematski strategiji za mestno okolje; vendar meni, da 
dosega ciljev, zastavljenih v šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti, ni dovolj;

2. obžaluje, da Komisija v nasprotju z nameni šestega okoljskega akcijskega programa 

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA-PROV(2005)0387.
2 Sprejeta besedila, P6_TA-PROV(2006)0020.
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Skupnosti ni predlagala nobenih pravno zavezujočih ukrepov in rokov za obravnavo 
katerega koli izmed ciljev, zastavljenih v šestem okoljskem akcijskem programu 
Skupnosti;

3. poleg tega obžaluje, da tematska strategija za mestno okolje v evropski politiki ne poskuša 
poiskati ravnotežja med urbanimi območji in podeželjem; meni, da je takšno 
zapostavljanje mestnih in predmestnih problemov v nekaterih državah članicah privedlo 
do nemirov in kriz;

4. poziva Komisijo, naj izda smernice za uporabo prihajajoče direktive o kakovosti 
zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo ter zagotovi ustrezno izvrševanje te 
zakonodaje;

5. poudarja, da bi moralo pravo Skupnosti - kot je bilo predlagano v prejšnjem sporočilu 
Komisije (KOM(2004)0060) - za vsako strnjeno naselje z več kot 100.000 prebivalci 
zahtevati načrt za trajnostno upravljanje mest in načrt za trajnostni mestni promet; takšen 
pravni akt bi moral vsebovati jasne roke in zavezujoče cilje na lokalni in evropski ravni, 
saj se prostovoljni ukrepi v preteklosti niso izkazali za učinkovite;

6. meni, da bi moral načrt za trajnostno upravljanje mest med drugim upoštevati naslednje 
dokumente:

- načrt ravnanja z odpadki (Direktiva 75/442/EGS, kot je bila spremenjena),
- karte hrupa in akcijske načrte, če so na voljo (Direktiva 2002/49/ES),
- načrt ali program lokalne onesnaženosti zraka, če je na voljo (Direktiva 96/62/ES),
- lokalne okoljske načrte in programe v skladu z Direktivo 2001/42/ES;

7. meni, da bi moral načrt za trajnostno mestno upravljanje obsegati:

(a)zbiranje podatkov in ustreznih informacij, ki zadevajo:

- območja, omenjena v odstavku 6 te resolucije,
- lokalne emisije toplogrednih plinov,
- mestno strukturo in delež zelenih površin,
- lokalno uporabo biocidov,
- zdravstvene težave povezane z okoljem,
- možnosti za okolje brez ovir za invalide, starejše ljudi in druge,

(b)cilje, ki zadevajo:

- izboljšanje položaja na območjih iz točke (a),
- vključitev trajnosti v vsa področja mestne politike,
- uskladitev z načrti za trajnostni mestni promet,

(c)praktične ukrepe in akcije, ki jih je treba sprejeti za dosego ciljev, navedenih v točki 
(b);

8. poudarja, da bi morale biti nevladne organizacije in druge vpletene strani vključene v 
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pripravo načrtov za trajnostno mestno upravljanje, ki bi morali biti dostopni javnosti; 
nadalje meni, da sta pomembna tudi ocenjevanje napredka in razširjanje rezultatov 
takšnega ocenjevanja;

9. poziva Komisijo, naj predlaga določitev cilja za zelena območja na prebivalca za nov 
mestni razvoj, in meni, da bi bilo treba ta cilj vključiti v načrte za trajnostno mestno 
upravljanje, s čimer bi preprečili kakršno koli krčenje zelenih površin na mestnih 
območjih, ki ne bi dosegala tega cilja;

Trajnostno urbano upravljanje

10. poziva nove države članice, naj dajo prednost projektom, ki omejujejo nezazidanih 
površine in spodbujajo razvoj industrijskih območij v svojih nacionalnih strateških 
referenčnih okvirih in operativnih programih;

11. poziva države članice, naj lokalne oblasti spodbujajo k uporabi sistemov okoljskega 
upravljanja in presoje;

12. podpira spodbujanje kompostiranja namesto sežiganja odvečne vegetacije v izogib 
nastajanju lokalnega onesnaževanja;

13. meni, da pomembno tudi večje sodelovanje državljanov pri sprejemanju lokalnih 
odločitev s političnimi in tehničnimi sredstvi;

Trajnostni mestni promet

14. predlaga 5 % premik potniških kilometrov od osebnih vozil k trajnostnim oblikam 
prometa, kot sta javni prevoz in kolo v obdobju 2002-2012;

15. poudarja, da je dostop do mobilnosti za vse (tudi za tiste, ki nimajo dostopa do osebnega 
avtomobila) socialni dejavnik, ki ga je treba upoštevati;

16. meni, da bi morali načrti za trajnostni mestni prevoz vključevati sredstva, s katerimi 
lokalne oblasti nameravajo:

- spodbujati nemotorizirane oblike prometa, kot sta kolesarjenje in hoja z izgradnjo 
obsežne mreže kolesarskih stez in z zagotovitvijo varnih poti in križišč za pešce,

- spodbujati javni prevoz z uporabo evropskih sredstev za razvoj infrastrukture javnega 
prometa in razširjati informacije o že obstoječih dobrih primerih, kot je uvedba 
celovitih sistemov pristojbin in vozovnic ter razvoj sistemov P+R,

- načeti problem naraščajoče uporabe osebnih avtomobilov z omejevanjem parkiranja in 
pristojbinami za prometne zamaške;

17. predlaga uvedbo omejitve hitrosti na 30 km/h v mestnih središčih s ciljem 50 % 
zmanjšanja smrti na cestah do leta 2010, kot je predlagano v beli knjigi o evropski 
prometni politiki;

18. predlaga ustanovitev mestnih logističnih načrtov za zmanjšanje in izboljšanje prevoza 
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blaga v mestih;

19. opozarja, da je onesnaženost zraka pomemben vir zdravstvenih težav v EU; zato poudarja, 
da bi morala mesta z veliko onesnaženostjo zraka razmisliti o uvedbi pristojbin za 
prometne zamaške in uvesti območja z malo emisijami; 

Trajnostno urbanistično načrtovanje

20. ugotavlja, da je Komisija pravilno določila probleme in trenutne razmere na tem področju, 
vendar ni predlagala nobenih ukrepov za njihovo odpravo;

21. meni, da je problematična tudi socialna razsežnost milijonov ljudi, ki živijo v masovno 
zgrajenih montažnih stanovanjskih blokih; zato poziva države članice, naj dajo prednost 
financiranju projektov za rehabilitacijo teh območij/predmestij s sprejetjem celostnega 
(zlasti socialnega, kulturnega in okoljskega) pristopa; 

22. poudarja, da so nekatere zgodovinske četrti - dragoceni deli naše skupne dediščine - v 
mestih že desetletja zapuščene; zato poziva Komisijo, naj izda smernice za spodbujanje 
ustrezne rehabilitacije teh območij;  

23. meni, da bi bilo treba za obravnavo problema podnebnih sprememb v mestih, kot je 
pomanjkanje naravnega prezračevanja, zaradi katerega prihaja do obdobij z zelo visokimi 
temperaturami in močne onesnaženosti zraka, v urbanistično načrtovanje vključiti 
raziskave podnebja v mestih, da bi se izognili učinku "vetrovnih tunelov", ki ga 
povzročajo visoke zgradbe; poudarja, da izguba zelenih površin zmanjšuje naravno 
prezračevanje;

24. poziva države članice, naj spodbujajo projekte, ki jih sofinancira EU in so povezani s 
razvojem in modernizacijo daljinskih ogrevalnih sistemov in podpirajo povečanje 
izgradnje in uporabe daljinskih ogrevalnih sistemov; v zvezi s tem poudarja, da je v 
primeru energetske krize lažje preklopiti na drug vir energije, če je na voljo daljinski 
ogrevalni sistem;

25. poudarja, da bi bilo treba razviti nove metode upravljanja voda v mestih, ki bi v mestih 
shranjevala deževnico za daljša obdobja med vročimi in suhimi poletji;

Trajnostna gradnja v mestih

26. obžaluje, da je bila trajnostna gradnja v mestih v sporočilu z naslovom "Na poti k 
Tematski strategiji za urbano okolje" sicer določena za eno izmed štirih osrednjih 
področij, a predlagana strategija ne vsebuje nobenih posebnih ukrepov za to področje;

27. poudarja pomen povečevanja okoljske učinkovitosti energetsko učinkovito zasnovanih 
zgradb (izolacija, uporaba obnovljivih virov energije, zelenih streh, pasivno/aktivno 
zasnovanih sončnih sistemov, nizkoenergetskih hiš itd.); podpira uporabo obnovljivih 
virov energije v urbanem okolju; 

28. predlaga, da dodelitev finančnih sredstev EU državam članicam in da jih te uporabljajo za 
obnovo zgradb in sosesk;
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29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Okrog 80 % evropskega prebivalstva živi v urbanih območjih, njihove potrebe in interesi pa 
so v skladih, projektih, pobudah in strategijah Unije zelo slabo zastopani. Ti prebivalci mest 
glede na raven financiranja s strani EU veljajo za drugorazredne državljane Evropske unije. 
Zapostavljanje mestnih in predmestnih problemov vodi k nemirom in krizam v nekaterih 
državah članicah, vključno z nekaterimi, ki so močne zagovornice visokih subvencij za 
kmetijstvo namesto da bi podpirale politiko financiranja, ki bi bila bolj uravnotežena med 
podeželjem in urbanimi območji.

Sporočilo Komisije z naslovom "Na poti k Tematski strategiji za urbano okolje" je bilo precej 
bolj ambiciozno kot končni predlog Komisije. Cilj predloga je na ravni EU prispevati k 
razvoju močnega okvira, ki bo sprožil lokalne pobude, ki bodo temeljile na najboljših 
praksah, izbiro rešitev in ciljev pa bo prepuščena lokalnim oblikovalcem politik. Ključni 
element tega okvira je, da bi morale prestolnice in mestna strnjena naselja z več kot 100.000 
prebivalci (tj. 500 največjih mest v EU25) sprejeti načrt za upravljanje mestnega okolja. Ta bi 
moral vključevati cilje za dosego trajnostnega mestnega okolja in v ta namen izvajati ustrezen 
sistem upravljanja z okoljem. Vaš poročevalec iskreno verjame, da bo ta cilj v službi 
interesov mest in ne omejuje njihove pravice do izbire ustreznih ukrepov znotraj okvira. 

Postopek demokratičnega odločanja v mestih je možno izboljšati s političnimi in tehničnimi 
sredstvi. Na politični ravni bi bilo treba kombinirati posvetovalno (neposredno) in 
predstavniško demokracijo. O lokalnih vprašanjih je potrebnih več referendumov na ravni 
mest, okrožij ali majhnih lokalnih enot, odvisno od narave vprašanj. Lokalne oblasti lahko 
mnenje svojih državljanov prek referendumov, elektronskih javnomnenjskih raziskav ali ad-
hoc posvetovanj na lokalni ravni. Spletne storitve lahko zagotovijo ustrezne in posodobljene 
informacije o problemih skupnosti, kot so kazalci okolja, podatki o kakovosti zraka v realnem 
času itd. Vendar pri tem ne bi smeli pozabiti na tiste, ki nimajo dostopa do interneta in 
medijev. Zanje bi bilo treba uporabiti bolj tradicionalne metode obveščanja.

Ključna točka pri spoprijemu s spremembo lokalne politike je izobraževanje uslužbencev
lokalnih oblasti in oblikovalcev politik, s katerim bi poglobili njihovo ozaveščenost o 
trajnosti. Smotrna je tudi uskladitev učbenikov na evropski ravni z zagotovitvijo študij 
najboljših praks in uvedba vseevropskega učnega načrta. Predlog Komisije ima v tem oziru 
dobro postavljene cilje, vendar ne vsebuje nobenih konkretnih ukrepov in rokov. Ker okoljska 
politika zajema vse vrste področij ukrepov, bi bilo treba s pomočjo sistemov za trajnostno 
upravljanje mest na progresiven način uskladiti različna področja ukrepov, pri čemer bi za 
vključitev okoljskih vprašanj v vsa področja ukrepov od samega začetka sodelovali vsi 
oblikovalci politik. Za dosego tega cilja je potrebno vseevropsko usklajevanje in financiranje.

Promet:

Omejitev hitrosti v centrih mest in drugih stanovanjskih območjih (ali v celotnem mestu) 
zmanjšuje število prometnih nesreč (zlasti hujših) in pomeni manj emisij onesnaževalcev 
zraka in manj hrupa. Primerna omejitev hitrosti bi morala biti med 30 km/h in 50km/h, v 
skladu z lokalnimi okoliščinami in navadami. Strog nadzor hitrosti rešuje človeška življenja in 
okolje medtem ko zapostavljanje nadzora hitrosti povzroča tragične smrti. 
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V centrih mest je potrebno omejiti število (ne pa graditi novih) parkirnih mest. Nova parkirna 
mesta bi bilo treba zgraditi pri postajah podzemne železnice in predmestnega ali nacionalnega 
sistema železnic zunaj mesta.

Nemotoriziranemu prometu bi bilo treba dati prednost pred vsako drugo obliko prometa, prav 
tako javnemu prevozu pred osebnimi avtomobili oziroma manjšim osebnim avtomobilom in 
tistim, ki povzročajo manj onesnaževanja, pred drugimi vozili. To je osnovno pravilo 
trajnostne prometne politike. Nemotoriziran promet (hoja in kolesarjenje) potrebuje široko 
mrežo kolesarskih stez. Pešce bi bilo treba spodbujati k uporabi varnih poti in križišč. Na 
križiščih, kjer promet poteka v dveh nivojih, bi morala biti vozila in ne pešci tisti, za katere je 
promet speljan pod ali nad nivojem ceste. Parkiranje na pločnikih bi bilo treba strogo 
prepovedati in ustrezno kaznovati. 

Poleg dragih sistemov podzemne železnice so na voljo še druge možnosti sodobnega javnega 
prevoza. Tramvaj doživlja preporod po celi Evropi. Odvisno od lokalnih okoliščin je možno 
del prog zgraditi pod nivojem cest ("pre-metro"), v zunanjih delih mesta pa lahko proge 
potekajo po zaprtih trasah (t.i. "hitri tramvaji"). Uporaben sestavni del mrež javnega prevoza 
predstavlja tudi nadzemska predmestna električna železnica. Vendar pa si je skoraj nemogoče 
zamisliti sodobno mesto brez prave podzemne železnice.

Nočni javni prevoz ima pomembno vlogo v sodobnem urbanem življenju. Mladim, ki živijo v 
predmestjih, omogoča udeležbo v mestnem življenju in zmanjšuje število t.i. "disko nesreč" 
na cestah.

Pristojbine za prometne zamaške z elektronskim sistemom plačevanja predstavljajo trenutno 
uspešno rešitev, ki se že uporablja v Londonu in Stockholmu, in tudi edino prihodnjo rešitev 
za druga evropska mesta. V nekaterih mestih (npr. Budimpešti) lahko istemu cilju služi tudi 
veliko cenejši in enostavnejši sistem mostnin, saj večina avtomobilov vsaj dvakrat dnevno 
prečka most.

Cena javnega prevoza med ostalimi oblikami prometa je v EU10 še vedno višja v primerjavi s 
starimi državami članicami. Ključnega pomena je ohraniti to ceno in izboljšati sistem javnega 
prevoza s skupnim prizadevanjem na ravni EU ter nacionalni in lokalni ravni.

Vsako mesto bi moralo izdelati načrt za zmanjšanje potreb po prometu z osebnimi vozili z 
jasnimi in morda celo zavezujočimi cilji. Zato pa seveda potrebuje učinkovit in čist javni 
promet. Financiranje razvoja javnega prevoza s strani EU in zmanjševanje prometa z 
osebnimi vozili sta lahko povezana, seveda v okviru realnega časovnega načrta.  

Celovit sistem cen in vozovnic je potreben ne le za celoten mestni sistem javnega prevoza, 
ampak mora zajemati tudi sistem predmestne železnice in ustrezni del nacionalnih železnic. 

Vročinski valovi:

Vročinski valovi v vročih poletnih dneh in nočeh mnogo mest spremenijo v pravi pekel. 
Zaradi globalnih podnebnih sprememb lahko v prihodnje računamo še na bolj vroča poletja. 
Vročinski valovi poletje za poletjem ubijejo na tisoče evropskih državljanov, katerih smrt je 
boleča in poniževalna. Nujni ukrepi proti vročinskim valovom so ključnega pomena za vsa 
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evropska mesta, razen morda nekaterih nordijskih skupnosti. Osnovni ukrepi proti vročinskim 
valovom so preprosti: več vode, več zelenih površin, zmanjšanje emisij iz avtomobilov in, v 
nekaterih primerih, klimatske naprave. Vendar pa so zelene strehe in pročelja, sveža voda in 
naravni sistemi hlajenja veliko boljši od klimatskih naprav, ki slabo vplivajo na zdravje 
posameznikov in globalno podnebje. Prihajajo "dolga, vroča poletja", ki igrajo pomembno 
vlogo v urbani politiki.
Urbanistično načrtovanje bi se moralo izogniti vročinskim otokom z vgradnjo vetrovnih 
kanalov in ustreznim prezračevanjem mest.

Zelena mesta:

Mestna središča morajo postati privlačna za bivanje, za to pa potrebujejo več zelenih površin. 
Že nekaj deset kvadratnih metrov zelenih otokov lahko izboljša ozračje v mestnem središči, 
seveda skupaj z večjimi parki in vrtovi v bližini. Pomembne dele mesta izven središč 
predstavljajo večji parki, mestni gozdovi, jezera in druge zelene površine, kjer ljudje lahko 
živijo. Na urbanih območjih živi tudi veliko živalskih vrst in v današnjem času se v naših 
mestih biotska raznovrstnost lahko celo poveča. Živali se do določene mere prilagodijo 
mestnim razmeram. Za večino mestnih otok predstavljajo "celotno živalstvo". Zabavno-
poučni plakati, živahne predstavitve "mesta živali", "učne ure biologije" na prostem pod 
vodstvom učiteljev in strokovnjakov za skrb za živali lahko vodijo k bolj okoljsko osveščenim 
generacija.

Dejavnosti na prostem so pomemben del mestnega življenja. Za južnoevropski način življenja 
predstavljajo tradicionalne vrednote in postajajo čedalje bolj priljubljene v zahodni in srednji 
Evropi. Zaprti parki in vrtovi lahko prispevajo k čistejšemu zraku, vendar ne služijo 
dejanskim potrebam mestnega prebivalstva. Kvaliteta mestnega življenja je od pomladi do 
jeseni v veliki meri odvisna od ponudbe prireditev na prostem. Ljudje, ki se udeležujejo 
koncertov na prostem lahko resnično razumejo nevarnost, ki jo povzročata onesnaževanje 
zraka in hrup avtomobilov. Javne uprizoritve na prostem in druge javne predstave omogočajo 
brezplačno zabavo za mladino, upokojence in turiste. Poletne mestne plaže ali obrežja (npr. 
zadnja leta v Parizu, Bruslju in Budimpešti) so prav tako uporabni projekti, ki zabavajo na sto 
tisoče prebivalcev mest. Mesta v poletnem času ne bi smela biti kot zapori, temveč prijetni in 
barviti kraji za ljudi, ki ne morejo zapustiti mest z odhodom na dolge počitnice. 

Obnovitev rečnih obrežij, starih pristanov in dokov ponuja nove površine za mestno življenje, 
ponovno odprtje vodnih površin pa prav tako poživlja okolje. 

Varčna poraba in ravnanje z vodo, vključno s skladiščenjem in ponovno uporabo deževnice 
ter razumno izplakovanje sanitarij so prav tako ključni dejavniki trajnostne prihodnosti. 

Širjenje mest in vprašanja predmestij:

Tako v starih kot novih državah članicah na desetine milijonov ljudi živi v masovno zgrajenih 
montažnih stanovanjskih blokih. Ta se v mnogih mestih na Zahodu spremenijo v geta, tako v 
etničnem kot socialnem pomenu. Za rehabilitacijo teh območij so potrebni kompleksni 
socialni, kulturni in okoljski programi. Potrebne so dobre šole in poklicno izobraževanje, 
službe s pogodbami za nedoločen čas, razumevanje različnih kultur (lokalnih in kultur države 
izvora), dober javni prevoz do centra in krajev zaposlitve (šol). V Srednji Evropi se večina teh 
stanovanjskih blokov še ni spremenila v geta, saj večina ljudi ki živijo v njih še vedno pripada 
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nižjemu srednjemu sloju. V njihovem primeru pa je zaskrbljujoče fizično stanje, v katerem se 
nahajajo te zgradbe. V državah EU10 predstavlja rehabilitacija stanovanjskih blokov ključni 
korak na poti k ohranitvi socialnega miru in izboljšanju življenja v mestih.

V živahnih mestih središče ni le kraj za nakupovanje in urejanje upravnih zadev. Središče 
mesta je brez stanovalcev mrtvo, brez živahnega središča pa kljub raznovrstnosti posameznih 
okolišev mesto kot celota deluje prazno. Stare hiše bi bilo treba obnoviti in spremeniti v 
primerna stanovanja, med drugim tudi za mlade pare z malimi otroki. Treba je spoštovati 
tradicionalno strukturo in arhitekturno vrednost središča. Kljub temu pa zgodovinski 
spomeniki in navidezni spomeniki ne bi smeli ohromiti zdravega razvoja mestnih središč. 
Med ohranitvijo arhitekturne dediščine in obnovo mestnega središča je treba najti srednjo pot. 
Ne sme biti radikalnih sprememb, vendar obstaja resnična potreba po novih stavbah, ki so 
včasih lahko skrite za starimi pročelji. Poleg novih stanovanj so potrebne tudi šole, vrtci, 
knjižnice, mali javnih vrtovi in druge javne ustanove. 

Vaš poročevalec razume tudi demografske izzive naše družbe, vendar ima to poročilo svoje 
naravne omejitve. Velika večina naših državljanov živi v urbanih območjih in naša trajnostna 
demografska prihodnost je odvisna tudi od življenjskih in okoljskih pogojev v naših mestih.


