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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om opfølgning af den territoriale dagsorden og Leipzig-chartret - mod et europæisk 
handlingsprogram for fysisk planlægning og territorial samhørighed
(2007/2190(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den territoriale dagsorden1, det første handlingsprogram til gennemførelse 
af den territoriale dagsorden2 og Leipzig-charteret om bæredygtige europæiske byer3,

– der henviser til fjerde rapport om den økonomiske og sociale samhørighed 
(KOM(2007)0273),

– der henviser til Det Europæiske Fysiske og Funktionelle Udviklingsperspektiv4,

– der henviser til ESPON 2006-programmet,

– der henviser til ESPON 2013-programmet,

– der henviser til Artikel 158 og 159 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at territorial mangfoldighed, polycentrisme og kompakte byer er 
væsentlige strukturkendetegn for det europæiske område,

B. der henviser til, at flertallet af Europas borgere i dag bor i byer,

C. der henviser til, at klimaændringer, byernes vækst, arealanvendelse, energiforbrug, de 
demografiske ændringer samt ulige territoriale konsekvenser af globaliseringen 
kombineret med strukturændringerne er de aktuelle udfordringer for EU's fysiske 
planlægning,

D. der henviser til de målsætninger for bæredygtig fysisk planlægning, der er fastlagt i den 
territoriale dagsorden: udvikling af et velafbalanceret og polycentrisk bysystem og et nyt 
forhold mellem by og land, etablering af innovative regionale klynger, sikring af lige 
adgang til infrastruktur og viden, fremme af den transeuropæiske risikostyring, 
fremtidsorienteret styring og beskyttelse af natur- og kulturarven,

                                               
1 Vedtaget på det uformelle møde mellem ministrene med ansvar for fysisk planlægning i Leipzig, maj 2007.
2 Vedtaget på det uformelle møde mellem ministrene med ansvar for fysisk planlægning i Ponta Delgada 
(Azorerne), november 2007.
3 Vedtaget på det uformelle møde mellem ministrene med ansvar for fysisk planlægning i Leipzig, maj 2007.
4 Vedtaget på det uformelle møde mellem ministrene med ansvar for fysisk planlægning i Potsdam, maj 1999.
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E. der henviser til de målsætninger for bæredygtig fysisk planlægning, der er fastlagt i 
Leipzig-charteret: styrkelse af tiltagene til en integreret byudviklingspolitik gennem 
etablering og sikring af offentlige områder af høj kvalitet, modernisering af 
infrastrukturnettene og forøgelse af energieffektiviteten, aktiv fremme af innovation og 
uddannelse samt - navnlig i udsatte kvarterer - fremme af en miljøvenlig, effektiv og 
billig bytransport, styrkelse af strategier til forbedring af de fysiske omgivelser, styrkelse 
af den lokale økonomi og den lokale arbejdsmarkedspolitik, en aktiv uddannelses- og 
undervisningspolitik for børn og unge,

F. der henviser til, at fysisk planlægning er et velegnet instrument til at styre 
arealanvendelse og byggestruktur i medlemsstaterne, regionerne og byerne og til at 
definere levevilkårene og udviklingsmulighederne på stedet, 

G. der henviser til, at der ud over samhørighedspolitikken som styringsinstrument er behov 
for yderligere foranstaltninger for at sikre opfyldelse målene i den territoriale dagsorden 
og i Leipzig-charteret, navnlig kompatibilitet i den fysiske planlægning, den integrerede 
tilgang og arealovervågning,

H. der henviser til, at politikken til udvikling af landområderne sammen med 
samhørighedspolitikken har betragtelige regionale konsekvenser, men at disse politikker 
imidlertid er blevet integreret i utilstrækkelig grad,

I. der henviser til, at kvaliteten af det offentlige rum, natur- og kulturlandskabet og 
arkitekturen spiller en vigtig rolle for både by- og landbefolkningens levevilkår og er 
vigtige "bløde" etableringsfaktorer,

J. der henviser til, at kreativitet og innovation er afgørende ressourcer ved overgangen til 
det globaliserede vidensamfund, og til, at resultaterne af en bæredygtig fysisk udvikling 
og byudvikling i afgørende grad afhænger af udviklingen af det lokale 
kreativitetspotentiale,

K. der henviser til at byggekulturen, dvs. summen af de kulturelle, økonomiske, 
teknologiske, sociale og økologiske aspekter, som påvirker planlægnings- og 
byggekvalitet og -procedurer, er en væsentlig del af den integrerede byudvikling,

1. mener, at den territoriale dagsordens og Leipzig-charterets mål kun kan blive opfyldt, 
hvis der følges en sammenhængende, sektoroverskridende og samlet udviklingsstrategi, 
der omsætter den integrerede tilgang i praksis;

2. foreslår som led i midtvejsrevisionen af samhørighedspolitikken og med henblik på 
samhørighedspolitikken efter 2013, at gennemførelsen af en integreret tilgang skal være 
en obligatorisk forudsætning for projektplanlægning og -udvælgelse under 
strukturfonden;

3. glæder sig i denne forbindelse over oprettelsen af en inter-service-gruppe i 
Kommissionen, der skal beskæftige sig med forslag til gennemførelse af det integrerede 
tiltag; anmoder Kommissionen om at holde Parlamentet informeret om udviklingen i 
dette arbejde;
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4. kræver i forbindelse med udformningen af samhørighedspolitikken efter 2013, at der 
navnlig tages hensyn til den fysiske planlægnings karakteristika og behov og foretages en 
regionsspecifik differentiering, der baseres herpå;

5. opfordrer Kommissionen og Rådet til som led i midtvejsrevisionen af 
samhørighedspolitikken bedre at udnytte synergierne med Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med sigte på udvikling af 
området som helhed; foreslår med henblik på overvejelserne om samhørighedspolitikken 
efter 2013 at integrere (ELFUL) i regionalpolitikken;

6. der henviser til, at ikke blot storbyregioner råder over innovationspotentiale, men at også 
nogle relativt perifere områder og landområder ligger forrest, når det gælder om at 
opfylde Lissabon-målsætningerne; opfordrer indtrængende Kommissionen til i højere 
grad end hidtil at beskæftige sig med de faktorer, der fører til succes i disse områder, for 
på grundlag heraf at udarbejde en udviklingsmodel for mindre og mellemstore byer i 
landområder;

7. opfordrer Kommissionen og Rådet til som led i revisionen af EU's budget at tage hensyn 
til den territoriale dagsorden og Leipzig-charteret og at foretage kvalitative tilpasninger, 
der gør det muligt i EU's politikker i højere grad at tage hensyn til målsætningerne for 
den territoriale samhørighed;

8. opfordrer Rådet til ved revisionen af Lissabon- og Göteborg-strategien (bæredygtig 
udviklingsstrategi) på forårstopmødet i 2008 at definere de territoriale og byplanpolitiske 
aspekter som målsætninger; 

9. opfordrer på grundlag af subsidiaritetsprincippet Rådet og medlemsstaterne til at inddrage 
det lokale og regionale plan og på grundlag af partnerskabsprincippet de økonomiske 
aktører og arbejdsmarkeds parter samt relevante ngo'er i gennemførelsen af den 
territoriale dagsorden samt i gennemførelsen af Leipzig-charteret og giver sin fulde støtte 
til disse bestræbelser;

10. opfordrer Kommissionen til at foretage en systematisk analyse af de sektorspecifikke EU-
politikker, for så vidt angår disses territoriale konsekvenser samt en evaluering af nye 
lovgivningsinitiativers konsekvenser for den fysiske planlægning; henviser i denne 
forbindelse til de evalueringsmetoder, ESPON har udviklet;

11. kræver, at der integreres en kreativitetspolitik i den fysiske planlægning og 
byplanlægningen med sigte på ved hjælp af de disponible instrumenter 
(samhørighedspolitik, fysisk planlægning og byplanlægning) at skabe rammebetingelser, 
der forbedrer chancer og muligheder for at handle kreativt og innovativt; 

12. anser det på baggrund af den demografiske udvikling for nødvendigt at forbedre byers og 
regioners tilpasningsevne, idet hovedvægten skal lægges på selvstændig udvikling og 
fremme af frivilligt arbejde;

13. opfordrer medlemsstaterne til på alle områder af deres territorium principielt at garantere 
tilrådighedsstillelse af og adgang til forsyningspligtydelser for at give borgerne i de 
forskellige regioner mulighed for at udnyttes deres respektive regioners særlige chancer 
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og potentiale; opfordrer Kommissionen til i sine retningslinjer om anvendelse af 
rammebestemmelserne om forsyningspligtydelser og offentlige indkøb at gøre det muligt 
for de lokale organer, at lægge større vægt på den lokale kontekst;

14. anmoder kommissionen om med henblik på Lissabon-reformtraktatens nye 
fællesskabsbeføjelser inden for fysisk planlægning at udarbejde en meddelelse om 
skabelse af et europæisk område for analyser med hensyn til kompatibilitet med den 
fysiske planlægning på projektplan under hensyntagen til ESPON's arbejde;

15. henviser til, at samarbejdet og koordineringen mellem Rådet, Kommissionen og 
Parlamentet skal intensiveres efter Lissabon-reformtraktatens ikrafttræden som led i 
gennemførelsen af den territoriale dagsordens første handlingsprogram;

16. glæder sig navnlig over, at reformtraktaten erklærer territorial samhørighed for et 
traktatmål og skaber delt lovgivningskompetence for EU og medlemsstaterne på dette 
område; opfordrer Kommissionen til at supplere handlingsprogrammet til gennemførelse 
af den territoriale dagsorden med konkrete forslag til fællesskabsforanstaltninger og -
initiativer;

17. anbefaler videreudvikling af programmet for fysisk planlægning (Eurek) og opfordrer til, 
at de nye medlemsstater fuldt ud integreres i dette projekt;

18. anser det for vigtigt regelmæssige at evaluere fremgangen i gennemførelsen af den 
territoriale dagsorden; opfordrer Rådet, Kommissionen og alle berørte aktører til i denne 
forbindelse at evaluere såvel fremgangen i forbindelse med gennemførelse af de enkelte 
foranstaltninger i handlingsprogrammet som konsekvenserne af disse foranstaltninger og 
deres bidrag til bæredygtig fysisk udvikling i Europa;

19. opfordrer Rådet til snarest muligt at vedtage enkle og kvantificerbare indikatorer til 
overvågning af den fysiske udvikling i EU; anbefaler, at den årlige arealanvendelse også 
inden midtvejsrevisionen af samhørighedspolitikken anvendes som indikator for den 
fysiske udvikling;

20. henviser til, at disse indikatorer kan anvendes som mål til styring af den fysiske 
udvikling; foreslår, at Rådet og Kommissionen benytter disse indikatorer til at foretage 
sammenligning ("bench-marking") mellem medlemsstaterne;

21. støtter Rådets hensigt om at forelægge en fælles rapport om gennemførelsen af 
handlingsprogrammet på hvert uformelt ministermøde; foreslår, at Rådet overvejer et 
program til gensidig uddannelse (Mutual Learning Programme, MLP) for EU's fysiske 
planlægning med sigte på udveksling af erfaringer og eksempler på god praksis i 
medlemsstaterne;

22. beklager, at Rådet endnu ikke har vedtaget noget handlingsprogram til gennemførelse af 
Leipzig-charterets målsætninger og opfordrer de kommende formandskaber til at gøre 
dette og dermed sikre systematisk follow-up på Leipzig-charteret;

23. glæder sig over det slovenske formandskabs initiativer til at forbedrede og fremme 
foranstaltninger, der øger koordineringen mellem fysisk udvikling og byudvikling med 
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sigte på øget integration mellem målsætningerne i den territoriale dagsorden og Leipzig-
charteret;

24. opfordrer Kommissionen og Rådet til under særlig hensyntagen til urban audit-
aktiviteterne at fastlægge indikatorer for sammenligning mellem byers bæredygtighed 
som anført i Leipzig-charteret, som for eksempel energiforbruget pro person, 
anvendelsesgrad af den offentlige nærtransport i forhold til det samlede transportvolumen 
og udledning af drivhusgasser pro person;

25. anmoder kommissionen mere intensivt at beskæftige sig med spørgsmålet byernes vækst 
(urban sprawl); opfordrer medlemsstaterne til - i betragtning af problematikken med 
ødelæggelse af landskaber og det vedvarende arealforbrug som følge af byernes vækst i 
medlemsstaterne - at gennemtvinge effektive foranstaltninger og strategier til 
begrænsning af arealforbruget;

26. anbefaler medlemsstaterne at lægge vægt på byernes indre udvikling frem for den ydre, 
dvs. at øge genanvendelsen af eksisterende bygninger og anvendelsen til nye formål i 
stedet for at anvende nye arealer, navnlig gennem en bæredygtig forvaltning af arealerne;

27. konstaterer med beklagelse, at indkomstforskellene mellem de europæiske storbyområder 
og byer vokser, og opfordrer medlemsstaterne til i øget omfang at tage fat på dette 
problem og i højere grad at tage hensyn til det ved programplanlægningen for tildeling af 
strukturfondsmidler;

28. mener, at byerne bærer et særligt ansvar for opfyldelse af de fælles mål for 
klimabeskyttelse; erindrer medlemsstaterne om, at klimabeskyttelse må integreres i 
byudviklingen som et gennemgående mål;

29. går ind for at øge bestræbelserne på at forbedre integrationen og den sociale 
samhørighed, navnlig ved at afhjælpe mangler i byplanlægningen, forbedre 
miljøbetingelserne, stabilisere udsatte kvarterer, og etablere attraktive tilbud, for så vidt 
angår bolig, arbejde og fritid;

30. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af det syvende rammeprogram for 
forskning i øget omfang at støtte projekter, der fremmer udvikling og udveksling af 
erfaringer i forbindelse med bæredygtig byforvaltning, løsning af byernes miljøproblemer 
samt byernes bidrag til bekæmpelse af klimaændringerne;

31. mener, at en styrkelse af den urbane identitet og et aktivt borgerskab i byerne kan bidrage 
til vellykket gennemførelse af Leipzig-charteret;

32. opfordrer medlemsstaterne til i forbindelse med bæredygtig byudvikling i højere grad end 
hidtil at lægge vægt på byggekulturen som en afgørende faktor for livskvaliteten i byerne; 

33. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
Regionsudvalget.
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