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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een follow-up van de Territoriale Agenda en het Handvest van Leipzig - naar een 
Europees actieprogramma voor ruimtelijke ontwikkeling en territoriale samenhang
(2007/2190(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Territoriale Agenda1, het eerste actieprogramma ter uitvoering van de
Territoriale Agenda2 en het Handvest van Leipzig betreffende duurzame Europese steden3,

– gezien het vierde verslag over de economische en sociale cohesie (COM(2007)0273),

– gezien het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief4,

– gezien de resultaten van het ESPON-programma 2006,

– gezien het voorstel voor het ESPON-programma 2013,

– gelet op artikel 158 en artikel 159 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2007),

A. overwegende dat territoriale verscheidenheid, polycentrisme en de compacte stad 
belangrijke structuurkenmerken zijn van het Europese grondgebied,

B. overwegende dat tegenwoordig de meerderheid van de Europese bevolking in steden 
woont,

C. overwegende dat klimaatverandering, ongebreidelde stadsuitbreiding (urban sprawl) en 
bodemgebruik, energiegebruik, demografische veranderingen en de ongelijke territoriale 
effecten van de globalisering in combinatie met structuurveranderingen de moderne
uitdagingen zijn voor de Europese ruimtelijke ontwikkeling,

D. in overweging van de doelstellingen die met het oog op een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling zijn vervat in de Territoriale Agenda: ontwikkeling van een evenwichtig en 
polycentrisch stedelijk systeem en een nieuw partnerschap tussen stad en platteland, 
vorming van innovatieve regionale clusters, garantie van een gelijkwaardige toegang tot 
infrastructuur en kennis, bevordering van een trans-Europees risicobeheer, 
toekomstgericht beheer en bescherming van natuur en cultureel erfgoed,

                                               
1 Aangenomen tijdens de informele Raad van ministers voor Ruimtelijke Ordening in Leipzig, mei 2007.
2 Aangenomen tijdens de informele Raad van ministers voor Ruimtelijke Ordening in Ponta Delgada (Azoren), 
november 2007.
3 Aangenomen tijdens de informele Raad van ministers voor Ruimtelijke Ordening in Leipzig, mei 2007.
4 Aangenomen tijdens de informele Raad van ministers voor Ruimtelijke Ordening in Potsdam, mei 1999.
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E. in overweging van de doelstellingen betreffende duurzame Europese steden, zoals 
vastgelegd in het Handvest van Leipzig: meer geïntegreerde benaderingen van stedelijk-
ontwikkelingsbeleid door het creëren en beschermen van kwalitatief hoogwaardige 
openbare ruimten, het moderniseren van infrastructuurnetwerken en het verbeteren van de 
energie-efficiëntie, het actief bevorderen van innovatie en onderwijs en - vooral met het 
oog op de achterstandswijken in de steden - door het bevorderen van een 
milieuvriendelijk, efficiënt en betaalbaar stadsvervoer, het continueren van strategieën 
voor de verbetering van de gebouwde omgeving, het versterken van de lokale economie 
en het lokale arbeidsmarktbeleid en een actief onderwijs- en opleidingsbeleid voor 
kinderen en jongeren,

F. overwegende dat ruimtelijke ordening het geëigende instrument is om het bodemgebruik 
en het nederzettingspatroon in de lidstaten, regio’s en steden te sturen en de lokale 
leefomstandigheden en ontwikkelingskansen te bepalen,

G. overwegende dat naast het cohesiebeleid als sturingsinstrument andere maatregelen nodig 
zijn om te garanderen dat de doelstellingen van de Territoriale Agenda en het Handvest 
van Leipzig worden gerealiseerd, met name ruimte-effectonderzoeken, geïntegreerde 
aanpak en monitoring van ruimtelijke ontwikkelingen,

H. overwegende dat naast het cohesiebeleid het beleid voor plattelandsontwikkeling 
aanzienlijke ruimtelijke gevolgen heeft; dat de integratie van beide beleidsterreinen 
echter gebrekkig is,

I. overwegende dat de kwaliteit van openbare ruimten, natuur- en cultuurlandschappen en 
architectuur een belangrijke rol speelt ten aanzien van de leefomstandigheden van de 
bevolking in de steden en op het platteland en een belangrijke „zachte“ vestigingsfactor 
vormt,

J. overwegende dat creativiteit en innovatie essentiële hulpbronnen zijn bij de overgang 
naar een geglobaliseerde kenniseconomie; dat het succes van een duurzame ruimtelijke 
en stedelijke ontwikkeling daarom in belangrijke mate afhankelijk is van de ontwikkeling 
van het lokale potentieel aan creativiteit,

K. overwegende dat de bouwcultuur, dat wil zeggen het geheel van culturele, economische, 
technologische, sociale en ecologische aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit en 
het proces van plannen en bouwen, een essentieel onderdeel vormt van geïntegreerde 
stedelijke ontwikkeling,

1. is van mening dat de doelstellingen van de Territoriale Agenda en het Handvest van 
Leipzig alleen kunnen worden verwezenlijkt door middel van een breed opgezette, 
sectoroverstijgende en op het geheel gerichte ontwikkelingsstrategie die de geïntegreerde 
aanpak in praktijk brengt;

2. stelt in het kader van de tussentijdse evaluatie van het cohesiebeleid en met het oog op de 
voorbereiding van het cohesiebeleid voor de periode na 2013 voor om de uitvoering van 
een geïntegreerde aanpak tot een bindende voorwaarde te maken bij de programmering
en de selectie van projecten van de structuurfondsen;



PR\697600NL.doc 5/8 PE 398.450v01-00

NL

3. verwelkomt in dit verband de instelling van een gemengde werkgroep van de Commissie, 
die zich bezighoudt met voorstellen voor de uitvoering van de geïntegreerde aanpak; 
verzoekt de Commissie om het Parlement op de hoogte te houden van de voortgang van 
de activiteiten van deze werkgroep;

4. verzoekt om bij de invulling van het cohesiebeleid na 2013 met name rekening te houden 
met de ruimtelijke bijzonderheden en behoeften en een daarop gebaseerde regiospecifieke 
differentiatie;

5. dringt er bij de Commissie en de Raad in het kader van de tussentijdse evaluatie van het 
cohesiebeleid op aan om voor de ontwikkeling van het gehele grondgebied de synergieën 
met het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) beter te 
benutten; beveelt met het oog op de voorbereidingen voor het cohesiebeleid voor de 
periode na 2013 aan het ELFPO in het regionaal beleid te integreren;

6. wijst erop dat niet alleen metropoolgebieden over innovatiepotentieel beschikken, maar 
dat ook enkele meer perifere regio’s en plattelandsgebieden vooroplopen bij de 
realisering van de doelstellingen van Lissabon; dringt er bij de Commissie nadrukkelijk 
op aan zich intensiever dan tot nu toe met de succesfactoren van deze gebieden bezig te 
houden en op basis daarvan een ontwikkelingsmodel voor kleinere en middelgrote steden 
in plattelandsgebieden te ontwerpen;

7. roept de Commissie en de Raad op om de Territoriale Agenda en het Handvest van 
Leipzig bij de herziening van de EU-begroting te betrekken en kwalitatieve aanpassingen 
door te voeren, waardoor in het beleid van de EU beter rekening kan worden gehouden 
met de doelstellingen van territoriale samenhang;

8. verzoekt de Raad om bij de herziening van de strategieën van Lissabon en Göteborg 
(duurzame ontwikkelingsstrategie) tijdens de Voorjaarstop 2008 de territoriale en 
stedelijke belangen als doelstelling op te nemen;

9. dringt er bij de Raad en de lidstaten op aan om op basis van het subsidiariteitsbeginsel het 
lokale en regionale niveau en op basis van het partnerschapsbeginsel de economische en 
sociale partners alsmede relevante niet-gouvernementele organisaties te betrekken bij het 
actieprogramma ter uitvoering van de Territoriale Agenda en bij de uitvoering van het 
Handvest van Leipzig en steunt dit streven actief;

10. roept de Commissie op een systematische analyse van de territoriale effecten van 
sectorspecifiek EU-beleid en een beoordeling van de ruimtelijke gevolgen van nieuwe 
wetsvoorstellen te maken; wijst daarbij op de mogelijkheden van de door ESPON 
ontwikkelde evaluatiemethoden;

11. dringt erop aan creativiteitsbeleid in de ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling te 
verankeren met het doel om met behulp van de beschikbare instrumenten (cohesiebeleid, 
ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling) randvoorwaarden te scheppen waardoor 
kansen en mogelijkheden voor creatief en innovatief handelen worden verbeterd;
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12. acht het in het licht van de demografische ontwikkeling noodzakelijk het 
aanpassingsvermogen van steden en regio’s te verbeteren, waarbij het accent moet 
worden gelegd op zelfstandige ontwikkeling en uitbreiding van het vrijwilligerswerk;

13. roept de lidstaten op om in alle gebieden binnen hun grenzen de beschikbaarheid, 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van diensten van algemeen belang zonder 
uitzondering te garanderen, waardoor de mensen in de verschillende regio’s in staat 
worden gesteld om de specifieke kansen en mogelijkheden van hun regio te benutten; 
verzoekt de Commissie om in haar richtlijnen voor de toepassing van de kaderregeling 
voor de financiering van diensten van algemeen belang en het verstrekken van 
overheidsopdrachten de lokale overheden in staat te stellen meer rekening te houden met 
de lokale context;

14. verzoekt de Commissie om met het oog op de nieuwe communautaire bevoegdheid van 
het Hervormingsverdrag van Lissabon op het gebied van ruimtelijke ordening een 
mededeling voor te bereiden betreffende het scheppen van een Europees kader voor 
ruimte-effectonderzoeken op projectniveau, waarbij rekening wordt gehouden met het 
werk van ESPON;

15. wijst erop dat in het kader van de uitvoering van het eerste actieprogramma van de 
Territoriale Agenda de samenwerking en coördinatie tussen Raad, Commissie en 
Europees Parlement moet worden geïntensiveerd zodra het Hervormingsverdrag van 
Lissabon in werking is getreden;

16. juicht het uitdrukkelijk toe dat het Hervormingsverdrag de territoriale samenhang als een 
van de doelstellingen noemt en op dit terrein in een concurrerende wetgevende 
bevoegdheid voor de EU en de lidstaten voorziet; dringt er bij de Commissie op aan het 
actieprogramma ter uitvoering van de Territoriale Agenda aan te vullen met concrete 
voorstellen voor communautaire maatregelen en initiatieven;

17. doet de aanbeveling om het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP) 
verder te ontwikkelen en dringt erop aan de nieuwe lidstaten volledig bij dit perspectief te 
betrekken;

18. acht het van belang de vorderingen bij de uitvoering van de Territoriale Agenda 
regelmatig te evalueren; verzoekt de Raad, de Commissie en alle betrokken actoren 
daarbij zowel de vorderingen bij de uitvoering van de afzonderlijke maatregelen van het 
actieprogramma als de effecten van deze maatregelen en hun bijdrage aan duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling in Europa te beoordelen;

19. roept de Raad op om het zo snel mogelijk eens te worden over eenvoudige en 
kwantificeerbare indicatoren voor het monitoren van ruimtelijke ontwikkelingen in de 
EU; beveelt aan om het jaarlijkse bodemgebruik nog voor de tussentijdse evaluatie van 
het cohesiebeleid als een indicator voor ruimtelijke ontwikkeling te gebruiken;

20. merkt op dat deze indicatoren als ijkpunten voor het sturen van de ruimtelijke 
ontwikkeling zouden kunnen worden gebruikt; stelt voor dat de Raad en de Commissie de 
vast te stellen indicatoren gebruiken om de prestaties van de lidstaten met elkaar te 
vergelijken ("benchmarking");
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21. steunt het voornemen van de Raad om aan iedere informele Raad van ministers een 
gemeenschappelijk verslag over de uitvoering van het actieprogramma voor te leggen; 
stelt de Raad voor een programma voor wederzijds leren (mutual learning programme, 
MLP) voor de Europese ruimtelijke ontwikkeling in overweging te nemen, waarbij de 
lidstaten ervaringen en goede praktijkvoorbeelden uitwisselen;

22. betreurt het feit dat de Raad nog geen actieprogramma ter uitvoering van de 
doelstellingen van het Handvest van Leipzig heeft aangenomen en roept de komende 
Raadsvoorzitters op dit verzuim goed te maken teneinde een systematische follow-up van 
het Handvest van Leipzig te garanderen;

23. verwelkomt het initiatief van het Sloveense voorzitterschap om maatregelen voor te 
bereiden en te bevorderen waardoor met het oog op een sterkere vervlechting van de 
doelstellingen van de Territoriale Agenda en het Handvest van Leipzig de coördinatie 
tussen ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling wordt verbeterd;

24. verzoekt de Commissie en de Raad om met bijzondere inachtneming van het werk in het 
kader van de Urban Audit indicatoren vast te stellen waarmee de prestaties van steden op 
het gebied van duurzaamheid in de zin van het Handvest van Leipzig kunnen worden 
vergeleken, zoals het energieverbruik per inwoner, het aandeel van het gebruik van het 
lokale openbaar vervoer in het totale verkeersvolume of de uitstoot van broeikasgassen 
per inwoner;

25. verzoekt de Commissie zich intensiever met het onderwerp ongebreidelde
stadsuitbreiding (urban sprawl) bezig te houden; roept de lidstaten op om - in het licht 
van de problematiek van de versnippering van het landschap en het toenemende 
ruimtebeslag door stedelijke groei in de lidstaten - over te gaan tot effectieve maatregelen
en strategieën om het bodemgebruik te beperken;

26. beveelt de lidstaten aan om aan binnenstadsontwikkeling prioriteit te geven boven
stadsuitbreiding, dus de herbestemming van bestaande bebouwing te verbeteren in plaats 
van nieuwe gronden te gebruiken, met name door middel van een duurzaam 
ruimtebeheer;

27. stelt met spijt vast dat de inkomensverschillen in de Europese metropoolgebieden en 
steden groter worden en roept de lidstaten op zich intensiever met dit probleem bezig te 
houden en daarmee meer rekening te houden bij de programmering voor het verstrekken 
van middelen uit de structuurfondsen;

28. is van mening dat steden een bijzondere verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren 
van de communautaire doelstellingen om het klimaat te beschermen; wijst de lidstaten 
erop dat klimaatbescherming als horizontale doelstelling in de stedelijke ontwikkeling 
moet worden verankerd;

29. beijvert zich voor uitbreiding van de inspanningen om integratie en sociale samenhang te 
verbeteren, met name door stedebouwkundige tekortkomingen op te heffen en de 
leefomstandigheden te verbeteren, stabiliteit te brengen in probleemwijken en een 
aantrekkelijk aanbod van woon-, werk- en recreatieve functies te creëren;
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30. dringt er bij de Commissie op aan om binnen het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek meer projecten te steunen die de ontwikkeling en uitwisseling van ervaringen 
met betrekking tot duurzaam stedelijk beheer, de oplossing van stedelijke 
milieuproblemen en de bijdrage van de steden aan de bestrijding van de 
klimaatverandering bevorderen;

31. is van mening dat versterking van de stedelijke identiteit en van actief burgerschap in 
steden kan bijdragen aan een succesvolle uitvoering van het Handvest van Leipzig;

32. roept de lidstaten op om bij duurzame stedelijke ontwikkeling meer dan tot nu toe 
rekening te houden met de bouwcultuur als een belangrijke factor voor de levenskwaliteit 
in de steden;

33. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan het Comité van de Regio’s.
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