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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Alueellisen agendan ja Leipzigin peruskirjan seuranta – kohti eurooppalaista 
aluekehityksen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden toimintaohjelmaa
(2007/2190(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon alueellisen agendan1, alueellisen agendan täytäntöönpanoa koskevan 
ensimmäisen toimintaohjelman2 ja Leipzigin peruskirjan kestävästä eurooppalaisesta 
kaupungista3,

– ottaa huomioon neljännen kertomuksen taloudellisesta ja sosiaalisesta 
yhteenkuuluvuudesta (KOM(2007)0273),

– ottaa huomioon Euroopan aluekehityssuunnitelman4, 

– ottaa huomioon ESPON 2006 -työohjelman tulokset,

– ottaa huomioon ehdotuksen ESPON 2013 -työohjelmaksi,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 158 ja 159 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

A. katsoo, että alueellinen monimuotoisuus, monikeskuksisuus ja tiivisrakenteinen kaupunki 
ovat yhteisön alueen olennaisia rakennepiirteitä,

B. ottaa huomioon, että yhteisön kansalaisten enemmistö asuu nykyään kaupungeissa,

C. katsoo, että ilmastonmuutos, asutuksen hajautuminen (urban sprawl) ja maankäyttö, 
energiankäyttö, väestörakenteen muutos sekä globalisaation erilaiset alueelliset 
vaikutukset yhdessä rakennemuutoksen kanssa muodostavat Euroopan aluekehityksen 
tämänhetkiset haasteet,

D. ottaa huomioon alueellisessa agendassa asetetut kestävän aluekehityksen tavoitteet: 
tasapainoisen ja monikeskuksisen kaupunkijärjestelmän kehittäminen ja kaupunkien ja 
maaseudun välisen suhteen uudistaminen, innovatiivisten alueellisten klustereiden 
muodostaminen, infrastruktuurin ja tiedon tasavertaisen saatavuuden varmistaminen, 

                                               
1 Hyväksytty aluesuunnittelusta vastaavien ministerien epävirallisessa neuvostossa Leipzigissa 
toukokuussa 2007.
2 Hyväksytty aluesuunnittelusta vastaavien ministerien epävirallisessa neuvostossa Ponta Delgadassa (Azoreilla) 
marraskuussa 2007.
3 Hyväksytty aluesuunnittelusta vastaavien ministerien epävirallisessa neuvostossa Leipzigissa 
toukokuussa 2007.
4 Hyväksytty aluesuunnittelusta vastaavien ministerien epävirallisessa neuvostossa Potsdamissa 
toukokuussa 1999.
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Euroopan laajuisen riskinhallinnan edistäminen, luonnon ja kulttuuriperinnön kestävä 
kehittäminen, harkittu käyttö ja suojelu,

E. ottaa huomioon Leipzigin peruskirjassa asetetut tavoitteet kestävästä eurooppalaisesta 
kaupungista: integroitua kaupunkipolitiikkaa koskevien aloitteiden vahvistaminen 
luomalla ja turvaamalla laadukkaita julkisia tiloja, ajanmukaistamalla 
infrastruktuuriverkostoja ja parantamalla energiatehokkuutta, aktiivinen innovaation ja 
koulutuksen edistäminen sekä – erityisesti epäsuotuisassa kehityskierteessä olevien 
kaupunginosien kohdalla – ympäristöystävällisen, tehokkaan ja kohtuuhintaisen 
kaupunkiliikenteen edistäminen, rakennetun ympäristön laadun kohentamiseen tähtäävien 
strategioiden jatkuvuus, paikallistalouden ja paikallisen työmarkkinapolitiikan 
vahvistaminen sekä lapsille ja nuorille suunnatut ennaltaehkäisevät koulutustoimenpiteet,

F. katsoo, että aluesuunnittelu on paras väline maankäytön ja asutusrakenteen ohjaamiseksi 
jäsenvaltioissa, alueilla ja kaupungeissa sekä elinolojen ja kehitysmahdollisuuksien 
määrittämiseksi paikan päällä,

G. katsoo, että alueellisen agendan ja Leipzigin peruskirjan tavoitteiden saavuttamisen 
takaamiseksi tarvitaan ohjausvälineinä koheesiopolitiikan lisäksi muitakin toimenpiteitä, 
erityisesti alueellisten vaikutusten arviointia, kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja 
aluetarkkailua,

H. katsoo, että huomattavia alueellisia vaikutuksia on koheesiopolitiikan lisäksi maaseudun 
kehittämispolitiikalla; että näitä kahta politiikkaa ei kuitenkaan ole integroitu riittävästi,

I. katsoo, että julkisen tilan, luonnon ja kulttuurimaiseman sekä arkkitehtuurin laadulla on 
suuri merkitys kaupunkien ja maaseudun asukkaiden elinolosuhteiden kannalta ja että ne 
ovat ratkaisevia pehmeitä tekijöitä, jotka ohjaavat sijaintivalintoja,

J. katsoo, että luovuus ja innovointi ovat ratkaisevia voimavaroja globalisoituneeseen 
tietoyhteiskuntaan siirryttäessä; näin ollen kestävän alue- ja kaupunkikehityksen 
menestys on selkeästi riippuvainen paikallisen luovuuspotentiaalin kehittymisestä,

K. katsoo, että rakennuskulttuuri eli suunnittelun ja rakentamisen laatuun ja menettelyihin 
vaikuttavien kulttuuristen, taloudellisten, teknologisten, sosiaalisten ja 
ympäristönäkökohtien summa on merkittävä osa integroitua kaupunkipolitiikkaa,

1. katsoo, että alueellisen agendan ja Leipzigin peruskirjan tavoitteet voidaan saavuttaa vain 
noudattamalla kokonaisvaltaista, monialaista ja yhtenäistä kehitysstrategiaa, jolla 
pannaan täytäntöön kokonaisvaltainen lähestymistapa;

2. ehdottaa koheesiopolitiikan väliarvioinnin puitteissa ja vuoden 2013 jälkeistä 
koheesiopolitiikkaa koskevat pohdinnat huomioon ottaen, että kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan täytäntöönpanosta tehdään sitova edellytys rakennerahastojen 
ohjelmasuunnittelun ja hankevalintojen yhteydessä;

3. suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti komission yksiköiden välisen ryhmän, joka 
käsittelee ehdotuksia kokonaisvaltaisen lähestymistavan täytäntöön panemiseksi, 
perustamiseen; pyytää komissiota tiedottamaan parlamentille tämän työn edistymisestä;
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4. vaatii vuoden 2013 jälkeisen koheesiopolitiikan suunnittelun yhteydessä erityisesti 
alueellisten erityispiirteiden ja tarpeiden huomioon ottamista ja niihin perustuvaa 
aluekohtaista eriyttämistä;

5. kehottaa komissiota ja neuvostoa koheesiopolitiikan väliarvioinnin yhteydessä 
hyödyntämään paremmin synergiat Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kanssa koko alueen kehittämiseksi; suosittelee vuoden 2013 jälkeistä 
koheesiopolitiikkaa koskevien pohdintojen yhteydessä integroimaan maatalousrahaston 
aluepolitiikkaan;

6. huomauttaa, ettei innovointipotentiaalia ole ainoastaan kaupunkiseuduilla vaan että 
huippusuorittajiin Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa kuuluu myös joitakin syrjäisiä 
ja maaseutuun kuuluvia alueita; kehottaa komissiota tarkastelemaan entistä enemmän 
näiden alueiden menestystekijöitä työstääkseen niiden pohjalta kehitysmallin 
maaseutualueiden pienempiä ja keskisuuria kaupunkeja varten;

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa ottamaan EU:n talousarvion tarkistuksen yhteydessä 
huomioon alueellisen agendan ja Leipzigin peruskirjan ja ryhtymään laadullisiin 
sopeuttamistoimenpiteisiin, joiden avulla voidaan paremmin ottaa huomioon alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteet EU:n politiikassa;

8. kehottaa neuvostoa määrittämään alueiden ja kaupunkien kannalta tärkeät seikat 
tavoitteeksi tarkistaessaan Lissabonin ja Göteborgin strategioita (kestävä kehitysstrategia) 
kevään 2008 huippukokouksessa;

9. kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita toissijaisuusperiaatteen pohjalta ottamaan paikallisen 
ja alueellisen tason ja kumppanuusperiaatteen pohjalta talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet sekä asiaan liittyvät kansalaisjärjestöt mukaan alueellisen agendan 
ja Leipzigin peruskirjan täytäntöönpanoa koskevaan toimintaohjelmaan ja tukee 
aktiivisesti tätä pyrkimystä;

10. kehottaa komissiota tekemään järjestelmällisen analyysin alakohtaisten EU-politiikkojen 
alueellisista vaikutuksista sekä arvion uusien lakiesitysten alueellisista seurauksista; 
kiinnittää tässä yhteydessä huomion ESPONin kehittämien arviointimenetelmien 
tarjoamiin mahdollisuuksiin;

11. vaatii luovuuspolitiikan integroimista alueiden ja kaupunkien kehittämiseen; tavoitteena 
olisi luoda käytettävissä olevien välineiden (koheesiopolitiikka, alue- ja 
kaupunkisuunnittelu) avulla olosuhteet, jotka parantavat tilaisuuksia ja mahdollisuuksia 
luovaan ja innovatiiviseen toimintaan;

12. pitää väestökehityksen takia välttämättömänä kaupunkien ja alueiden sopeutumiskyvyn 
parantamista, jonka yhteydessä painopisteet on asetettava itsenäiseen kehittämiseen ja 
vapaaehtoistyön vahvistamiseen;

13. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan periaatteellisesti alueensa kaikissa osissa 
yleishyödyllisten palvelujen käytettävyyden ja saatavuuden antaakseen ihmisille 
erilaisilla alueilla mahdollisuuden hyödyntää alueensa erityisiä mahdollisuuksia ja 
potentiaalia; kehottaa komissiota antamaan alue- ja paikallishallinnon yhteisöille 
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mahdollisuuden ottaa paremmin huomioon paikalliset olot tukiessaan yleishyödyllisiä 
palveluja ja julkisia hankintoja koskevien toimintapuitteiden soveltamista; 

14. pyytää komissiota Lissabonin uudistussopimuksen mukaisen, aluesuunnittelua koskevan 
yhteisön uuden toimivallan puitteissa laatimaan ESPONin työn pohjalta tiedonannon 
yhteisön kehyksen luomisesta alueellisten vaikutusten arvioimiseksi hanketasolla;

15. muistuttaa, että Lissabonin uudistussopimuksen voimaan astumisen jälkeen on alueellisen 
agendan ensimmäisen toimintaohjelman täytäntöönpanon puitteissa vahvistettava 
yhteistyötä ja koordinaatiota neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin välillä;

16. on erittäin tyytyväinen siihen, että uudistussopimuksessa ilmoitetaan tavoitteeksi 
alueellinen yhteenkuuluvuus ja määrätään EU:n ja jäsenvaltioiden välisestä jaetusta 
lainsäädäntövallasta tällä alalla; kehottaa komissiota täydentämään alueellisen agendan 
täytäntöönpanoa koskevaa toimintaohjelmaa konkreettisilla ehdotuksilla yhteisön 
toimenpiteiksi ja aloitteiksi;

17. suosittelee Euroopan aluekehityssuunnitelman kehittämistä edelleen ja vaatii uusien 
jäsenvaltioiden ottamista täysimääräisesti mukaan suunnitelmaan;

18. pitää tärkeänä arvioida säännöllisesti alueellisen agendan täytäntöönpanon edistymistä; 
kehottaa neuvostoa, komissiota ja kaikkia asianosaisia toimijoita arvioimaan tässä 
yhteydessä sekä edistystä toimintaohjelman yksittäisten toimenpiteiden 
täytäntöönpanossa että näiden toimenpiteiden vaikutuksia ja niiden panosta kestävään 
aluekehitykseen Euroopassa;

19. kehottaa neuvostoa sopimaan mahdollisimman pian yksinkertaisista ja määrällisistä 
indikaattoreista EU:n alueellisen kehityksen seuraamiseksi; suosittelee vuosittaisen 
maankäytön käyttämistä aluekehityksen indikaattorina vielä ennen koheesiopolitiikan 
väliarviointia;

20. huomauttaa, että näitä indikaattoreita voitaisiin käyttää tavoitetietoina aluekehityksen 
ohjaamisessa; ehdottaa, että neuvosto ja komissio käyttävät näitä vahvistettavia 
indikaattoreita jäsenvaltioiden suoritusten vertaamiseen (bench-marking);

21. kannattaa neuvoston aikomusta esittää jokaiselle epäviralliselle ministerineuvostolle 
yhteinen kertomus toimintaohjelman täytäntöönpanosta; ehdottaa neuvostolle, että tämä 
harkitsisi yhteisön aluekehitystä koskevaa vastavuoroisen oppimisen ohjelmaa (Mutual 
Learning Programme, MLP) jäsenvaltioissa hankittujen kokemusten ja hyvien 
käytäntöjen jakamiseksi;

22. pahoittelee, ettei neuvosto ole vielä hyväksynyt Leipzigin peruskirjan tavoitteiden 
täytäntöönpanoa koskevaa toimintaohjelmaa, ja kehottaa tulevia neuvoston 
puheenjohtajavaltioita huolehtimaan asiasta ja takaamaan siten Leipzigin peruskirjan 
järjestelmällisen seurannan;

23. suhtautuu myönteisesti neuvoston puheenjohtajavaltion Slovenian aloitteeseen 
valmistella ja edistää toimenpiteitä, jotka vahvistavat koordinaatiota alueiden ja 
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kaupunkien kehittämisen välillä alueellisen agendan ja Leipzigin peruskirjan tavoitteiden 
vuorovaikutuksen vahvistamiseksi;

24. kehottaa komissiota ja neuvostoa vahvistamaan – ottaen erityisesti huomioon Urban 
Audit -kaupunkitutkimuksen työn – Leipzigin peruskirjan mukaisesti kaupunkien 
kestävyyden vertailemiseen käytettäviä indikaattoreita, kuten esimerkiksi energiankulutus 
henkeä kohden, julkisen paikallisliikenteen osuus kokonaisliikennemäärästä tai 
kasvihuonekaasupäästöt henkeä kohden;

25. pyytää komissiota keskittymään enemmän kysymykseen asutuksen hajautumisesta (urban 
sprawl); kehottaa jäsenvaltioita – maiseman rikkoutumisen ongelman ja kaupunkien 
kasvun jäsenvaltioissa aiheuttaman maankäytön lisääntymisen takia – toteuttamaan 
tehokkaita toimenpiteitä ja strategioita maankäytön rajoittamiseksi;

26. suosittelee jäsenvaltioille kaupunkien sisäisen kehittämisen etusijan painottamista 
ulkoisen kehittämisen sijaan eli olemassa olevien rakennusten uudelleenkäytön ja 
muuhun käyttöön siirtämisen parantamista uuden tilan käytön sijaan ennen kaikkea 
kestävän tilankäytön avulla;

27. toteaa pahoitellen, että tuloerot Euroopan kaupunkiseuduilla ja kaupungeissa kasvavat, ja 
kehottaa jäsenvaltioita tarttumaan tähän ongelmaan tehokkaammin ja ottamaan sen 
paremmin huomioon rakennerahastovarojen jakamista koskevassa ohjelmasuunnittelussa;

28. katsoo, että kaupungeilla on erityinen vastuu yhteisön ilmastonsuojelutavoitteiden 
saavuttamisessa; muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että ilmastonsuojelu on sisällytettävä 
kaupunkien kehittämiseen kaikkia aloja koskevana tavoitteena;

29. pyrkii edistämään ponnisteluja integraation ja sosiaalisen koheesion parantamiseksi 
etenkin rakennetun ympäristön puutteiden korjaamisen ja ympäristöolosuhteiden 
parantamisen, ongelmakortteleiden vakauttamisen sekä houkuttelevien asuntojen, 
työpaikkojen ja vapaa-ajan tarjonnan luomisen avulla; 

30. kehottaa komissiota seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman puitteissa tukemaan entistä 
enemmän hankkeita, jotka edistävät kestävään kaupunkialueiden hallintaan liittyvää 
kehittämistä ja kokemustenvaihtoa, kaupunkien ympäristöongelmien ratkaisua sekä 
kaupunkien osallistumista ilmastonmuutoksen torjumiseen;

31. katsoo, että kaupunki-identiteetin ja aktiivisen kaupunkilaisuuden vahvistaminen voi 
osaltaan edistää Leipzigin peruskirjan täytäntöönpanon onnistumista;

32. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan rakennuskulttuurin entistä enemmän huomioon 
ratkaisevana tekijänä kaupunkien elämänlaadun kannalta kaupunkien kestävän 
kehittämisen yhteydessä;

33. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
alueiden komitealle.
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