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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του εδαφικού προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χάρτη της Λειψίας - πρόγραμμα δράσης για τη χωροταξία 
και την εδαφική συνοχή
(2007/2190(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το εδαφικό πρόγραμμα1, το πρώτο πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή 
του εδαφικού προγράμματος2 και του Χάρτη της Λειψίας για την αειφόρο ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών πόλεων3,

– έχοντας υπόψη την τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή 
(COM(2007)0273),

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Χωροταξίας4,

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του προγράμματος εργασίας ΕSΡΟΝ 2006,

– έχοντας υπόψη την πρόταση του προγράμματος εργασίας ΕSΡΟΝ 2013,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 158 και 159 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0000/2007),

A. έχοντας υπόψη ότι η εδαφική πολυμορφία, ο πολυκεντρισμός και τα πυκνοκατοικημένα 
αστικά κέντρα αποτελούν σημαντικά διαρθρωτικά στοιχεία της ευρωπαϊκής χωροταξίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλειονότητα των Eυρωπαίων πολιτών κατοικεί 
σήμερα στις πόλεις,

Γ. επισημαίνοντας ότι η μεταβολή του κλίματος, η πολυδιάσπαση των αστικών κέντρων 
(urban sprawl) και η κατάχρηση των εκτάσεων, η αξιοποίηση της ενέργειας, οι 
δημογραφικές αλλαγές καθώς και οι άνισες χωροταξικές επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές αλλαγές αποτελούν τις σύγχρονες 
προκλήσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική της χωροταξίας,

Δ. έχοντας υπόψη τους στόχους που θέτει το εδαφικό πρόγραμμα για μια αειφόρο 
χωροταξική ανάπτυξη: εκπόνηση ισόρροπου και πολυκεντρικού συστήματος αστικών 
κέντρων και νέα εταιρική σχέση μεταξύ πόλης και υπαίθρου, καινοτομίες σε 

                                               
1 Εγκρίθηκε κατά το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Χωροταξίας στη Λειψία το Μάιο του 2007.
2 Εγκρίθηκε κατά το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Χωροταξίας στην Μπόντα Δελγάδα (Αζόρες), Νοέμβριος 

2007.
3 Εγκρίθηκε κατά το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Χωροταξίας στη Λειψία το Μάιο του 2007.
4 Εγκρίθηκε κατά το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Χωροταξίας στο Πότνταμ το Μάιο του 1999.
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περιφερειακό επίπεδο, εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην υποδομή και τη γνώση, 
προώθηση διευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης του κινδύνου, μελλοντοστραφής 
διαχείριση και προστασία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς,

Ε. με βάση τους στόχους που θέτει ο Χάρτης της Λειψίας για την αειφόρο ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής πόλης: ενίσχυση των κινήτρων για μια ολοκληρωμένη πολιτική ανάπτυξης 
των αστικών κέντρων με τη δημιουργία και τη διασφάλιση ποιοτικών δημοσίων χώρων, 
τον εκσυγχρονισμό των δικτύων υποδομών και την αύξηση της αποδοτικότητας της 
ενέργειας, δυναμική ενθάρρυνση της καινοτομίας και της μόρφωσης καθώς και -
ιδιαίτερα για τις υποβαθμισμένες γειτονιές - προώθηση ενός φιλοπεριβαλλοντικού, 
αποδοτικού και φθηνού συστήματος αστικών συγκοινωνιών, χάραξη στρατηγικής για 
βελτίωση των υποδομών, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής πολιτικής για 
την απασχόληση, δυναμική πολιτική για τη μόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση 
για παιδιά και νέους,

ΣΤ.επισημαίνοντας ότι η χωροταξία είναι το ενδεδειγμένο μέσο για τη σωστή αξιοποίηση των 
εδαφών και οικιστική διάρθρωση στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις πόλεις καθώς 
και για τον επί τόπου καθορισμό των συνθηκών διαβίωσης και των αναπτυξιακών 
δυνατοτήτων,

Ζ. τονίζοντας ότι παράλληλα με τη χρήση της πολιτικής της συνοχής ως μηχανισμού 
καθοδήγησης, χρειάζονται και άλλα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του εδαφικού 
προγράμματος και του Χάρτη της Λειψίας, ιδίως η μελέτη της ανθεκτικότητας κατά την 
εκτέλεση των χωροταξικών μέτρων και η ολοκληρωμένη προσέγγιση,

Η. υπογραμμίζοντας ότι παράλληλα με την πολιτική της συνοχής, και η πολιτική της 
ανάπτυξης της υπαίθρου έχει σημαντικές χωροταξικές επιδράσεις, αλλά ότι δεν υπάρχει 
ικανοποιητικός συνδυασμός των δύο αυτών πολιτικών,

Θ. επισημαίνοντας ότι η ποιότητα του δημοσίου χώρου, του φυσικού και του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τις συνθήκες 
διαβίωσης του αστικού και του αγροτικού πληθυσμού και αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες για την κάθε περιοχή,

Ι. υπενθυμίζοντας ότι η δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν αποφασιστικούς 
βατήρες για τη μετάβαση στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της γνώσης και ότι για το 
λόγο αυτό η επιτυχία μιας αειφόρου χωροταξικής και αστικής ανάπτυξης εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του δημιουργικού δυναμικού,

ΙΑ. τονίζοντας ότι η κατασκευαστική φιλοσοφία, δηλαδή το σύνολο των πολιτισμικών, 
οικονομικών, τεχνολογικών, κοινωνικών και οικολογικών πτυχών που επηρεάζουν την 
ποιότητα και τη διαδικασία του σχεδιασμού και των κατασκευών, αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού χώρου,

1. είναι της γνώμης ότι οι στόχοι του εδαφικού προγράμματος και του Χάρτη της Λειψίας 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν ακολουθηθεί μια σφαιρική, διατομεακή και 
ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική που θα εφαρμόζει στην πράξη την σφαιρική 
προσέγγιση·
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2. εισηγείται στο πλαίσιο της περιοδικής αποτίμησης της πολιτικής της συνοχής και ενόψει 
της πολιτικής της συνοχής που θα ακολουθηθεί μετά το 2013, να αποτελέσει δεσμευτική 
προϋπόθεση η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στο γενικό σχεδιασμό και 
στην επιλογή των σχεδίων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων·

3. χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό τη δημιουργία μιας διϋπηρεσιακής ομάδας της Επιτροπής η 
οποία θα ασχολείται με προτάσεις για την εφαρμογή της σφαιρικής προσέγγισης και 
παρακαλεί την Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για την πρόοδο των εργασιών 
της ομάδας αυτής·

4. ζητεί κατά την χάραξη της πολιτικής της συνοχής μετά το 2013 να ληφθούν ιδιαίτερα 
υπόψη οι χωροταξικές ιδιομορφίες και ανάγκες και να γίνει πάνω στη βάση αυτή η 
αναγκαία διαφοροποίηση για την κάθε περιφέρεια·

5. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της περιοδικής αποτίμησης της 
πολιτικής της συνοχής, να αξιοποιήσουν καλύτερα τις συνέργειες με το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου (ΕLΕR) για την συνολική ανάπτυξη 
της επικράτειας και συνιστά ενόψει της πολιτικής της συνοχής για μετά το 2013 να 
ενταχθεί το ΕLΕR στην περιφερειακή πολιτική·

6. επισημαίνει ότι καινοτόμο δυναμικό δεν διαθέτουν μόνο οι μητροπολιτικές περιφέρειες 
αλλά και ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου που ανήκουν στους 
πρωτοπόρους όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων της Λισαβόνας· απευθύνει 
έκκληση στην Επιτροπή να ασχοληθεί περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα με τους 
παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία αυτών των περιοχών για να διαμορφώσει ένα 
αναπτυξιακό πρότυπο για τις μικρές και μεσαίες πόλεις της υπαίθρου·

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της αναθεώρησης του προϋπολογισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υπόψη το εδαφικό πρόγραμμα και το Χάρτη της 
Λειψίας και να προβούν σε ποιοτικές αναπροσαρμογές που θα επιτρέψουν την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των στόχων της εδαφικής συνοχής στο πλαίσιο των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8. καλεί το Συμβούλιο κατά την επανεξέταση των στρατηγικών της Λισαβόνας και του 
Γκέτεμποργκ (αειφόρος αναπτυξιακή στρατηγική) στη Σύνοδο Κορυφής της Άνοιξης 
2008 να συμπεριλάβει στους στόχους τις χωροταξικές και τις αστικές ανάγκες·

9. καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, εφαρμόζοντας την αρχή της επικουρικότητας, να 
προβλέψουν τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών φορέων και με βάση την αρχή 
της εταιρικότητας να προβλέψουν τη συμμετοχή των οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων καθώς και σημαντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων στην εκπόνηση του 
προγράμματος δράσης για την υλοποίηση του εδαφικού προγράμματος καθώς και για την 
υλοποίηση του Χάρτη της Λειψίας και υποστηρίζει ένθερμα αυτό το στόχο·

10. καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε συστηματική ανάλυση των τομεακών πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις χωροταξικές επιπτώσεις τους καθώς και σε 
αποτίμηση των χωροταξικών επιπτώσεων νέων νομοθετημάτων και επισημαίνει στο 
πλαίσιο αυτό τις δυνατότητες που προσφέρουν οι μέθοδοι αξιολόγησης της ΕSΡΟΝ·
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11. ζητεί την συμπερίληψη της πολιτικής για τη δημιουργικότητα στην χωροταξία και την 
ανάπτυξη των πόλεων με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων πλαίσιο με τη βοήθεια των 
υπαρχόντων μηχανισμών (πολιτικής της συνοχής, χωροταξικού και αστικού σχεδιασμού), 
για να βελτιωθούν οι δυνατότητες δημιουργίας και καινοτομίας·

12. θεωρεί αναγκαίο με γνώμονα τη δημογραφική εξέλιξη, να βελτιωθεί η 
προσαρμοστικότητα των πόλεων και των περιφερειών με κύριο βάρος στην αυτόνομη 
ανάπτυξη και την ενθάρρυνση της εθελοντικής εργασίας·

13. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν σε όλες τις περιοχές της επικράτειάς τους όλο το 
φάσμα των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας με ίση πρόσβαση και εύκολη προσπέλαση 
για να δώσουν στους πολίτες τους στις διάφορες περιφέρειές τους τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσουν τις ειδικές ευκαιρίες και το ειδικό δυναμικό που προσφέρει η περιοχή τους· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τους τοπικούς φορείς στις προσπάθειές της για την 
εφαρμογή της ρύθμισης πλαίσιο για την κοινωνική πρόνοια και τις προμήθειες και να 
λάβει υπόψη της τις τοπικές ιδιαιτερότητες·

14. παρακαλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο της νέας κοινοτικής αρμοδιότητας για τη χωροταξία 
που παρέχει η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας, να εκπονήσει ανακοίνωση για 
τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου ελέγχων ανθεκτικότητας των χώρων όπου 
εφαρμόζονται σχέδια με βάση τις εργασίες της ΕSΡΟΝ·

15. επισημαίνει ότι ύστερα από την έναρξη ισχύος της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της 
Λισαβόνας πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του πρώτου σχεδίου δράσης 
του εδαφικού προγράμματος, η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ Συμβουλίου, 
Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

16. χαιρετίζει με ενθουσιασμό τη συμπερίληψη της εδαφικής συνοχής στους στόχους της 
Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης και την εκχώρηση συντρέχουσας νομοθετικής 
αρμοδιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη στον τομέα αυτόν· καλεί την 
Επιτροπή να συμπληρώσει το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του εδαφικού 
προγράμματος με συγκεκριμένες προτάσεις για κοινοτικά μέτρα και πρωτοβουλίες·

17. συνιστά την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Χωροταξίας (ΕURΕΚ) και 
ζητεί την πλήρη ένταξη των νέων κρατών μελών σε αυτή τη διαδικασία·

18. θεωρεί αναγκαία την τακτική αποτίμηση της προόδου που συντελείται όσον αφορά την 
εφαρμογή του εδαφικού προγράμματος και καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη να αξιολογούν τόσο τις προόδους της εφαρμογής των μεμονωμένων 
μέτρων του σχεδίου δράσης όσο και τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων και τη συμβολή 
τους στην αειφόρο χωροταξική ανάπτυξη στην Ευρώπη·

19. καλεί το Συμβούλιο να καταλήξει το συντομότερο δυνατό σε απλούς και μετρήσιμους 
δείκτες για την παρακολούθηση της χωροταξικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συνιστά να χρησιμοποιείται ως δείκτης της χωροταξικής ανάπτυξης η ετήσια χρήση των 
εδαφών πριν ακόμη από την αξιολόγηση μετά τη μισή διάρκεια του προγράμματος·

20. επισημαίνει ότι οι δείκτες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς για 
την καθοδήγηση της χωροταξικής ανάπτυξης και προτείνει να χρησιμοποιήσουν το 
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Συμβούλιο και η Επιτροπή τους δείκτες αυτούς για μια σύγκριση της αποδοτικότητας 
(«benchmarking») μεταξύ κρατών μελών·

21. επικροτεί την πρόταση του Συμβουλίου να υποβάλλει κοινή έκθεση για την εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης σε κάθε άτυπο Συμβούλιο και προτείνει στο Συμβούλιο να καταρτίσει 
ένα πρόγραμμα για αμοιβαία εκμάθηση (Mutual Learning Programme, MLP) για την 
ευρωπαϊκή χωροταξική ανάπτυξη με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τον εντοπισμό 
βέλτιστων πρακτικών από τα κράτη μέλη·

22. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει καταλήξει ακόμη σε 
πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση των στόχων του Χάρτη της Λειψίας και καλεί τις 
επικείμενες προεδρίες του Συμβουλίου να καλύψουν αυτό το έλλειμμα και να 
εξασφαλίσουν συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του Χάρτη αυτού·

23. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της σλοβενικής προεδρίας του Συμβουλίου να προετοιμάσει 
και να ενθαρρύνει μέτρα που τονώνουν τον συντονισμό μεταξύ χωροταξικής και αστικής 
ανάπτυξης με σκοπό την αυξημένη επιδίωξη των στόχων του εδαφικού προγράμματος και 
του Χάρτη της Λειψίας·

24. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις εργασίες του
Urban Audit, να θεσπίσουν δείκτες για σύγκριση της απόδοσης όσον αφορά την αειφόρο 
ανάπτυξη των πόλεων δυνάμει του Χάρτη της Λειψίας, όπως για παράδειγμα την κατά 
κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας, το ποσοστό χρησιμοποίησης μαζικών μέσων μεταφοράς 
στο σύνολο των συγκοινωνιών ή τις κατά κεφαλήν εκπομπές ρύπων που εντείνουν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου·

25. παρακαλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί επιμελέστερα με το θέμα της πολυδιάσπασης των 
αστικών κέντρων (urban sprawl) και καλεί τα κράτη μέλη - με βάση την προβληματική 
της διάσπασης του τοπίου και της χρησιμοποίησης των εδαφών για την επέκταση των 
πόλεων στα κράτη μέλη - να λάβει μέτρα και να χαράξει στρατηγικές για τον περιορισμό 
της κατάληψης των ελεύθερων εδαφών·

26. συνιστά στα κράτη μέλη να τονίσουν την προτεραιότητα της εσωτερικής ανάπτυξης των 
πόλεων έναντι της εξωτερικής, δηλαδή να προτιμούν την ανακαίνιση και την αξιοποίηση 
υπαρχόντων κτιρίων αντί για τη χρησιμοποίηση νέων επιφανειών κυρίως με τη βοήθεια 
μιας αειφόρου διαχείρισης των εδαφών·

27. διαπιστώνει με λύπη του ότι οι αποκλίσεις στα εισοδήματα στις ευρωπαϊκές 
μητροπολιτικές περιφέρειες και πόλεις διευρύνονται και καλεί τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα αυτό το πρόβλημα και να το λάβουν περισσότερο 
υπόψη κατά τον προγραμματισμό για τον καταμερισμό των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων·

28. είναι της γνώμης ότι οι πόλεις φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την εκπλήρωση των 
κοινοτικών στόχων προστασίας του κλίματος και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η 
προστασία του κλίματος αποτελεί γενικό στόχο σε όλα τα μέτρα ανάπτυξης των πόλεων·

29. τάσσεται υπέρ της επίτασης των προσπαθειών για την αναβάθμιση της ολοκλήρωσης και 
της κοινωνικής συνοχής, ιδίως μέσω της αντιμετώπισης των ελλείψεων στο σχεδιασμό 
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των πόλεων και της βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών, της βελτίωσης των 
συνθηκών διαβίωσης στις προβληματικές γειτονιές και της δημιουργίας ελκυστικής 
προσφοράς για κατοικία, εργασία και διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου·

30. καλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο του έβδομου ερευνητικού προγράμματος πλαίσιο να 
υποστηρίξει περισσότερα σχέδια που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της ανταλλαγής 
εμπειριών με σκοπό την αειφόρο διαχείριση της ζωής στην πόλη, την επίλυση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων στα αστικά κέντρα καθώς και τη συμβολή των πόλεων 
στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

31. είναι της γνώμης ότι μια ενδυνάμωση της ταυτότητας των πόλεων και της ενεργού 
δραστηριότητας των πολιτών μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίηση του 
Χάρτη της Λειψίας·

32. καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα τη διαμόρφωση 
του αστικού τοπίου ως έναν αποφασιστικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής στις πόλεις 
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξής τους·

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στην Επιτροπή Περιφερειών.


	697600el.doc

