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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den temainriktade strategin för stadsmiljön
(2006/2061(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina resolutioner av den 13 oktober 2005 om den urbana dimensionen 
och utvidgningen1 och av den 18 januari 2006 om miljöaspekter på hållbar utveckling2,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om 
den temainriktade strategin för stadsmiljön (KOM(2005)0718),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln 
”Formulering av en temainriktad strategi för stadsmiljö” (KOM(2004)0060),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av 
den 22 juli 2002 om fastställandet av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för regional utveckling och utskottet för transport och turism 
(A6-…/2006), och av följande skäl;

A. Runt 80 procent av Europas befolkning lever i städer, men trots detta är dessa personers 
behov och intressen kraftigt underrepresenterade i EU:s fonder, projekt, initiativ och 
strategier.

B. Syftet med den temainriktade strategin för stadsmiljön är att förbättra resultaten på 
miljöområdet i EU:s städer över lag genom att minska byråkratin och öka effektiviteten i 
genomförandet av miljöåtgärder samt uppmuntra till långsiktig miljöplanering på lokal 
nivå.

C. Mot bakgrund av att de allmänna färdmedlens andel i de nya medlemsstaterna fortfarande 
är högre, även om den minskar, än i de gamla medlemsstaterna medan privatbilismen ökar 
dramatiskt, bör snabba och kraftiga EU-åtgärder vidtas.

D. Det sjätte miljöhandlingsprogrammet främjade särskilt behovet av att ta itu med ökande 
trafikvolymer och att åstadkomma en avsevärd uppdelning mellan transporttillväxt och 
BNP-tillväxt.

E. EU:s energiberoende bör leda till åtgärder även i städerna, eftersom den största ökningen i 
energiförbrukning sker i transportsektorn och eftersom de politiska besluten inom andra 
områden, såsom boende och uppvärmning, huvudsakligen fattas på lokal nivå.

  
1 Antagna texter, P6_TA(2005)0387.
2 Antagna texter, P6_TA(2006)0020.
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1. Europaparlamentet välkomnar meddelandet från kommissionen om den temainriktade 
strategin för stadsmiljön. Parlamentet anser emellertid att detta inte är tillräckligt för att nå 
målen i det sjätte miljöhandlingsprogrammet.

2. Europaparlamentet beklagar att kommissionen, i strid med det sjätte 
miljöhandlingsprogrammets syfte, inte har föreslagit några rättsligt bindande åtgärder eller 
tidsfrister för att uppnå något av målen i det sjätte miljöhandlingsprogrammet.

3. Europaparlamentet beklagar också att det i den temainriktade strategin för stadsmiljön inte 
görs något försök att skapa en jämvikt mellan stad och landsbygd i EU-politiken. 
Parlamentet anser att denna försummelse av städernas och förorternas problem har lett till 
upplopp och kriser i en del medlemsstater.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ange riktlinjer för tillämpningen av det 
kommande direktivet om luftkvalitet och att se till att denna lagstiftning verkställs 
ordentligt.

5. Europaparlamentet betonar att det i EG-rätten bör finnas krav på en plan för hållbar 
stadsförvaltning och en plan för ett hållbart stadstransportsystem för varje tätort med fler 
än 100 000 invånare, vilket föreslogs i kommissionens tidigare meddelande 
(KOM(2004)0060). Parlamentet betonar att en sådan lag bör innehålla tydliga tidsfrister 
och bindande mål fastställda lokalt och på EU-nivå eftersom frivilliga åtgärder inte har 
visat sig effektiva tidigare.

6. Europaparlamentet anser att man i planerna för hållbar stadsförvaltning bör beakta bland 
andra följande dokument:

- Plan för avfallshantering (direktiv 75/442/EEG, i dess ändrade form).
- Bullerkartläggning och åtgärdsplaner, om detta finns tillgängligt 

(direktiv 2002/49/EG).
- Lokala planer eller program för luftföroreningar, om detta finns tillgängligt 

(direktiv 96/62/EG).
- Lokala miljöplaner och program enligt direktiv 2001/42/EG.

7. Europaparlamentet anser att planerna för hållbar stadsförvaltning bör utformas på följande 
sätt:

a) Insamling av uppgifter och relevant information angående

- de områden som nämns i punkt 6 i denna resolution,
- lokala utsläpp av växthusgaser,
- stadsmiljöns utseende och andelen gröna ytor,
- lokal användning av bekämpningsmedel,
- miljörelaterade hälsoproblem,
- möjligheter till en miljö fri från hinder för funktionshindrade, äldre och andra.
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b) Mål angående

- förbättring av situationen på de områden som nämns i a),
- integrering av hållbarhet inom alla stadens politikområden,
- harmonisering med planerna för hållbara stadstransportsystem.

c) Praktiska åtgärder för att uppnå målen i b).

8. Europaparlamentet betonar att icke-statliga organisationer och andra intressenter bör delta 
i arbetet med att utarbeta planerna för hållbar stadsförvaltning, vilka bör offentliggöras. 
Parlamentet anser därutöver att det också är nödvändigt att regelbundet utvärdera gjorda 
framsteg och att sprida resultaten av dessa utvärderingar.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förslå ett mål för gröna ytor per capita för 
ny stadsplanering. Parlamentet anser att det målet bör införlivas i planerna för hållbar 
stadsförvaltning för att förhindra att de gröna ytorna krymper i de stadsområden som inte 
uppnår målet.

Hållbar stadsförvaltning

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera projekt som begränsar 
bebyggelse av orörd mark och främjar bebyggelse av tidigare exploaterad mark inom de 
nationella strategiska referensramarna och de operativa planerna.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra lokala myndigheter att 
använda gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (EMAS).

12. Europaparlamentet stöder att kompostering av växtavfall gynnas framför förbränning, för 
att undvika föroreningar lokalt.

13. Europaparlamentet anser att det också är viktigt att medborgarna blir mer delaktiga i 
lokala beslut genom både politiska och formella medel.

Hållbara stadstransportsystem

14. Europaparlamentet föreslår en övergång från individuella färdmedel/bilar till hållbara 
transportsätt, såsom allmänna kommunikationer och cykel, i en omfattning av fem procent 
av antalet passagerarkilometer under perioden 2002–2012.

15. Europaparlamentet betonar att det är en social faktor att beakta att alla (även de utan 
tillgång till personbil) skall kunna vara rörliga.

16. Europaparlamentet anser att det bör framgå av planerna för hållbara stadstransportsystem 
hur de lokala myndigheterna avser att

- främja icke-motoriserade färdsätt, såsom att cykla och att gå, genom att bygga ett 
omfattande nät av cykelbanor och genom att tillhandahålla säkra gångvägar och 
vägövergångar för fotgängare,
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- främja allmänna färdmedel genom att använda EU-medel för att utveckla 
infrastrukturen för offentliga kommunikationer och sprida information om befintliga 
goda exempel, som införandet av integrerade prissättnings- och biljettsystem samt 
utvecklande av modellen med parkering i stadens ytterkant och lokaltrafik.

- ta itu med tillväxten av privatbilismen genom parkeringsbegränsningar och
trängselavgifter.

17. Europaparlamentet föreslår att en hastighetsbegränsning på 30 km/t införs i stadskärnorna 
med målet att minska dödsfallen i trafiken med 50 procent till 2010, vilket har fastställts i 
vitboken om EU:s transportpolitik.

18. Europaparlamentet föreslår att logistikplaner för städerna upprättas för att minska och 
förbättra godstransporter inom städerna.

19. Europaparlamentet påminner om att luftföroreningar i hög grad orsakar hälsoproblem i 
EU. Parlamentet betonar därför att städer med höga halter av luftföroreningar bör 
överväga att införa trängselavgifter och att inrätta lågutsläppszoner.

Hållbar stadsplanering

20. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen gjort en korrekt bedömning av 
problemen och den aktuella situationen på detta område, men att kommissionen inte 
kommit med några förslag om hur problemen skall lösas.

21. Europaparlamentet anser också att den sociala dimensionen av att miljoner människor bor 
i masstillverkade och prefabricerade bostadskomplex är problematisk. Parlamentet 
uppmanar därför medlemsstaterna att prioritera finansiering av projekt som syftar till att 
rusta upp dessa områden/förorter genom att anta ett helhetsperspektiv (särskilt kulturellt, 
socialt och i miljöhänseende). 

22. Europaparlamentet betonar att en del historiska stadsdelar – värdefulla inslag i vårt 
gemensamma kulturarv – har försummats i årtionden. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att utfärda riktlinjer för att främja en ordentlig upprustning av dessa 
områden.

23. Europaparlamentet anser att stadsklimatforskning bör ingå i stadsplaneringen för att ta itu 
med de problem klimatförändringen skapar i städerna, såsom avsaknaden av naturlig 
luftgenomströmning, vilket leder till perioder med mycket höga temperaturer och höga 
halter av luftföroreningar, samt för att undvika den vindtunneleffekt som orsakas av höga 
byggnader. Parlamentet betonar att förlusten av gröna ytor minskar den naturliga 
luftgenomströmningen.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja projekt med medfinansiering 
från EU relaterade till utveckling och modernisering av fjärrvärme och för att stödja ökad 
utbyggnad och användning av fjärrvärme. Parlamentet betonar i sammanhanget att det vid 
en energikris är lättare att byta till en annan energikälla med fjärrvärme.

25. Europaparlamentet betonar att nya vattenhanteringsmetoder bör utvecklas i städerna för 
att hålla kvar regnvattnet i städerna i längre perioder under varma och torra somrar.
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Hållbart byggande i städerna

26. Europaparlamentet beklagar att trots att ett hållbart byggande i städerna lyfts fram som ett 
av de fyra huvudområdena i meddelandet ”Formulering av en temainriktad strategi för 
stadsmiljön” saknas specifika åtgärder på detta område i förslaget till strategi.

27. Europaparlamentet betonar betydelsen av att öka byggnadernas miljöprestanda med 
energieffektiv utformning (isolering, användande av förnybara energikällor, gröna tak, 
passiv/aktiv solenergi, lågenergihus osv.). Parlamentet stöder användandet av förnybara 
energikällor i stadsmiljön. 

28. Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna tilldelas EU-medel för att i efterhand 
utrusta byggnader och bostadsområden.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Runt 80 procent av EU:s medborgare bor i tätortsområden, men deras behov och intressen är 
kraftigt underrepresenterade i EU:s fonder, projekt, initiativ och strategier. Dessa stadsbor är 
att betrakta som andra rangens medborgare i EU om man ser till fördelningen av EU-medel. 
Att försumma problem i städer och förorter leder till upplopp och kriser i en del 
medlemsstater. Bland dessa återfinns några som är starka anhängare av höga bidrag till 
jordbruket i stället för att ha en finansieringspolitik som är jämnare fördelad mellan stad och 
landsbygd.

Meddelandet från kommissionen med titeln ”Formulering av en temainriktad strategi för 
stadsmiljön” var mycket mer ambitiöst än kommissionens slutliga förslag. Syftet är att på 
EU-nivå bidra till att utveckla en stark ram för att lokala initiativ grundade på bästa metoder 
skall uppstå och där valet av lösningar och mål skall fattas av lokala beslutsfattare. Det 
centrala i denna ram är att huvudstäder och tätorter med fler än 100 000 invånare (dvs. de 
500 största städerna i EU-25) bör anta en förvaltningsplan för stadsmiljön. Denna bör 
innefatta mål om att skapa en hållbar stadsmiljö och genom den bör ett lämpligt 
miljöförvaltningssystem upprättas för att åstadkomma detta. Föredraganden är uppriktigt 
övertygad om att detta syfte kommer att gynna städerna och att det inte begränsar deras rätt att 
välja lämpliga åtgärder inom ramen. 

Demokratiskt beslutsfattande i städerna kan förbättras med både politiska och formella medel. 
På politisk nivå bör konsultativ (direkt) och representativ demokrati kombineras. Fler 
folkomröstningar om lokala frågor behövs antingen i staden eller i staden med omgivningar, 
eller inom små lokala enheter, beroende av frågans natur. Lokala myndigheter kan fråga efter 
medborgarnas åsikt genom att hålla folkomröstningar, genom elektroniska 
opinionsundersökningar eller genom samråd i en viss fråga på lokal nivå. Internettjänster kan 
erbjuda korrekt och aktuell information om samhällets problem som till exempel 
miljöindikatorer, uppgifter i realtid om luftkvalitet osv. Man får emellertid inte glömma bort 
de som inte har tillgång till Internet eller medier. För att nå dessa personer bör mer 
traditionella informationsmetoder användas.

Utbildning av de lokala myndigheternas anställda och beslutsfattare, för att öka deras kunskap 
om hållbarhet, är centralt för att åstadkomma förändringar i den lokala politiken. Samordning 
på EU-nivå är också bra, genom att tillhandahålla översikter över bästa metoder, 
studielitteratur och genom att ta fram en utbildningsplan som är gemensam för hela EU. I det 
avseendet har kommissionens förslag rätt inriktning men det saknas konkreta åtgärder och 
tidsfrister. Eftersom miljöpolitiken omfattar alla politikområden bör olika politikområden 
samordnas efter hand genom system för hållbar stadsförvaltning så att alla beslutsfattare tar 
med miljöhänsyn redan i beslutsprocessens första skede inom alla politikområden. För att nå 
detta mål krävs EU-övergripande samordning och finansiering.

Transport:

Hastighetsbegränsningar i stadskärnor och i andra bostadsområden (eller i hela staden) 
minskar antalet olyckor (särskilt allvarliga sådana) och innebär mindre utsläpp av 
luftföroreningar och mindre buller. En passande hastighetsbegränsning bör införas, mellan 30 
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och 50 km/t beroende på lokala förutsättningar och vanor. Skärpta hastighetskontroller räddar 
människoliv och skyddar miljön, medan försummade hastighetskontroller leder till tragiska 
dödsfall. 

Antalet parkeringsplatser behöver minskas, inte utökas, i stadskärnorna. Nya 
parkeringsplatser bör inrättas vid tunnelbanans, pendeltågets eller det nationella 
järnvägsnätets ytterstationer.

Icke-motoriserade färdmedel bör prioriteras framför alla andra, allmänna färdmedel bör 
prioriteras framför personbilar samt små och mindre förorenande personbilar bör prioriteras 
framför andra fordon som en allmän regel i en hållbar transportpolitik. Icke-motoriserade 
färdsätt (att gå och att cykla) kräver ett vidsträckt nät av cykelbanor. Fotgängare bör 
uppmuntras till att gå på säkra gångbanor och övergångar. Vid korsningar med 
tvåplanslösning är det inte fotgängarna utan fordonen som bör ledas under, eller ovan, 
gatunivå. Det bör vara strängt förbjudet att parkera på gångbanan, vilket bör leda till rejäla 
böter.

Förutom dyra tunnelbanesystem finns det andra moderna alternativ för allmänna 
kommunikationer. Spårvagnen upplever en renässans i hela Europa. Beroende på de lokala 
förutsättningarna kan delar av spåren byggas under gatan, och i stadens ytterområden kan 
spårvagnen gå på avskärmade spår som ”snabba spårvagnar”. Elektriska tåg som går ovan 
jord i förorterna är också en användbar del av det allmänna kommunikationsnätet. Emellertid 
är det nästan omöjligt att föreställa sig en modern stad utan en riktig tunnelbana.

Nattlig kollektivtrafik spelar en viktig roll i det moderna stadslivet. Det ger förortsungdomar 
en möjlighet att delta i stadslivet och minskar antalet ”disko-olyckor” på vägarna.

Trängselavgifter med elektroniskt avgiftssystem används redan nu med framgång i både 
London och Stockholm och är det enda tänkbara i framtiden för andra europeiska städer. I 
några städer (som Budapest) kan ett brotullssystem, som är mycket billigare och enklare, tjäna 
samma syfte av praktiska skäl eftersom flertalet bilar passerar en bro åtminstone två gånger 
varje dag. 

Andelen för de allmänna färdmedlen inom transportsektorn är fortfarande högre i EU-10 
jämfört med i de gamla medlemsstaterna. Det är av avgörande betydelse att bibehålla denna 
andel genom att gemensamt arbeta för att förbättra de allmänna färdmedlen på EU-, nationell 
och lokal nivå.

Varje stad bör upprätta en plan för att minska privatbilismen genom tydliga och kanske 
bindande mål. Naturligtvis kräver detta effektiva och rena allmänna kommunikationer. 
EU-medel till utveckling av allmänna kommunikationer och minskning av privatbilismen kan 
sammankopplas, med en realistisk tidtabell naturligtvis.

Det behövs integrerade pris- och biljettsystem som inte bara omfattar hela stadens lokaltrafik 
utan även pendeltåget i förorterna och berörda delar av det nationella järnvägsnätet. 
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Värmeböljor:

Värmeböljor gör många städer till ett helvete under varma sommarnätter och dagar. Vi kan 
räkna med ännu varmare somrar i framtiden på grund av globala klimatförändringar. 
Värmeböljor dödar tiotusentals EU-medborgare sommar efter sommar och det är en plågsam 
och förödmjukande död. Beredskapsplaner för värmeböljor är av central betydelse för alla 
EU:s städer, kanske med undantag för en del nordiska samhällen. Grundreceptet mot 
värmeböljor är enkelt: mer vatten, mer gröna ytor, minskade utsläpp från bilar och i vissa fall 
från luftkonditioneringsanläggningar. Emellertid är gröna tak och fasader, färskvatten och 
naturliga avkylningssystem mycket bättre än luftkonditionering, som har negativa effekter 
både på den enskildes hälsa och på det globala klimatet. Vi har att vänta oss ”långa, varma 
somrar” och det spelar en viktig roll i stadspolitiken.

I stadsplaneringen bör värmeöar undvikas genom inbyggda vindkanaler och en ordentlig 
luftgenomströmning i städerna.

Gröna städer:

Stadskärnan måste bli ett attraktivt ställe att bo på. Detta kräver fler gröna ytor i centrum. Till 
och med något tiotal kvadratmeter gröna öar kan förbättra en stadskärnas atmosfär, i 
kombination naturligtvis med större parker och trädgårdar i närheten. Utanför centrum är stora 
parker, stadsskogar, sjöar och andra gröna ytor viktiga delar av en stad där människor kan bo. 
Många slags djur lever också i stadsområden och ibland till och med ökar den biologiska 
mångfalden i våra städer i dag. Djur kan anpassa sig, till en viss gräns, till stadsmiljön. För 
flertalet stadsbarn står de för djurlivet. Underhållande informationsaffischer, livliga 
introduktioner till ”djurens stad” och ”biologilektioner” hållna utomhus av lärare och 
djurvårdsexperter kan leda till mer miljömedvetna generationer.

Utomhusaktiviteter är en vital del av stadslivet. De är en traditionell del av den sydeuropeiska 
livsstilen och blir mer och mer populära i Väst- och Centraleuropa. Stängda parker och 
trädgårdar kan göra luften renare men de tillfredsställer inte stadsbefolkningens verkliga 
behov. Från vår till höst beror livskvaliteten i staden i stor utsträckning på utbudet av 
utomhusevenemang. Den som deltar i en utomhuskonsert kan verkligen förstå faran med 
luftföroreningar och buller från bilarna. Utomhusbio och andra föreställningar för allmänheten 
utgör biljettlös underhållning för ungdomar, pensionärer och turister. Stränder i städerna 
sommartid (som i Paris, Bryssel och Budapest de senaste åren) är också bra projekt som roar 
hundratusentals stadsbor. Staden bör inte vara ett fängelse på sommaren utan en trevlig och 
färgstark plats för den som inte kan ta lång semester och lämna staden. 

Pånyttfödelse av flodstränder, gamla kajer och hamnområden öppnar upp nya platser för 
stadslivet. Att ge nytt liv åt öppna vattenytor fräschar också upp miljön. 

Hushållning med vatten och rening, inbegripet lagring och återanvändning av regnvatten samt 
vattensnål spolning i toaletter, är också centrala aspekter av en hållbar framtid. 

Utbredning och förortsfrågor:

Tiotals miljoner människor i både gamla och nya medlemsstater bor i masstillverkade, 
prefabricerade bostadskomplex. I många städer i väst utvecklas dessa till getton, både i ordets 
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etniska och sociala betydelse. Komplexa sociala, kulturella och miljömässiga program krävs 
för att rusta upp dessa förorter. Det behövs bra skolor och yrkesutbildning, arbetstillfällen 
med fast anställning, förståelse av olika kulturer (både den lokala och den i ursprungslandet) 
samt bra allmänna kommunikationer till centrum och till arbetsplatserna (skolorna). I 
Centraleuropa har flertalet av dessa bostadsområden ännu inte utvecklats till getton, en 
majoritet av invånarna hör fortfarande till den lägre medelklassen. I deras fall är husens 
fysiska tillstånd oroande. I EU-10-länderna är det nödvändigt att reparera och rusta upp 
bostadsområden för att bevara det sociala lugnet och förbättra stadslivet.

I en levande stad är stadskärnan inte bara en plats för butiker och förvaltningsbyggnader. Utan 
invånare är stadens centrum en död plats och utan ett levande centrum är hela staden en tom 
plats, trots variationen i olika stadsdelar. Gamla hus bör rustas upp och förbättras för att 
tillhandahålla bostäder, bland annat till unga par med småbarn. Den traditionella strukturen 
och de arkitektoniska värdena i stadskärnan bör respekteras. Men historiska monument och så 
kallade monument får inte hindra en sund utveckling av stadskärnan. Det krävs en rationell 
kompromiss mellan att bevara det arkitektoniska kulturarvet och att förnya stadskärnan. Inga 
radikala förändringar bör göras, men det finns ett reellt behov av nya byggnader, ibland 
bakom den gamla fasaden. Förutom nya lägenheter behövs skolor, daghem, bibliotek, små 
allmänna trädgårdar och andra offentliga institutioner. 

Föredraganden förstår även att våra samhällen står inför en demografisk utmaning, men detta 
betänkande har sina naturliga begränsningar. Eftersom det stora flertalet medborgare bor i 
stadsområden, beror en hållbar framtid ur befolkningshänseende också på förutsättningarna 
för boende och miljö i våra städer.


