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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en uppföljning av EU:s territoriella agenda och Leipzigstadgan – ett europeiskt 
handlingsprogram för fysisk planering och territoriell sammanhållning
(2007/2190(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av EU:s territoriella agenda1, det första handlingsprogrammet för 
genomförande av EU:s territoriella agenda2 och Leipzigstadgan om hållbara europeiska 
städer3,

– med beaktande av den fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning 
(KOM(2007)0273),

– med beaktande av EU:s övergripande regionala utvecklingsplanering4,

– med beaktande av resultaten av ESPON:s arbetsprogram för 2006,

– med beaktande av förslagen i ESPON:s arbetsprogram för 2013,

– med beaktande av artiklarna 158 och 159 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A6-…/2007), och av 
följande skäl:

A. Den territoriella mångfalden, polycentrismen och den kompakta staden är viktiga 
strukturella egenskaper för EU:s territorier.

B. Majoriteten av EU-medborgarna bor i dag i städer.

C. Klimatförändringar, urbaniseringen (urban sprawl) och markanvändning, 
energiutnyttjande, demografisk förändring samt globaliseringens olika territoriella 
konsekvenser i kombination med strukturförändring utgör de aktuella utmaningarna för 
EU:s fysiska planering.

D. I EU:s territoriella agenda fastställs följande mål för en hållbar fysisk planering: 
utveckling av ett balanserat och polycentriskt stadssystem och ett nytt partnerskap mellan 
städer och landsbygd, skapande av innovativa regionala kluster, säkerställande av lika 
tillgång till infrastruktur och kunskap, främjande av en transeuropeisk riskhantering, 
framåtblickande förvaltning och skydd av natur och kulturarv.

                                               
1 Antagen vid det informella rådsmötet med ministrarna med ansvar för fysisk planering i Leipzig, maj 2007.
2 Antaget vid det informella rådsmötet med ministrarna med ansvar för fysisk planering i Ponta Delgada 
(Azorerna), november 2007.
3 Antagen vid det informella rådsmötet med ministrarna med ansvar för fysisk planering i Leipzig, maj 2007.
4 Antagen vid det informella rådsmötet med ministrarna med ansvar för fysisk planering i Potsdam, maj 1999.
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E. I Leipzigstadgan fastställs följande mål för hållbara europeiska städer: förstärkning av 
arbetet med att skapa en integrerad politik för stadsutveckling genom upprättande och 
säkerställande av kvalitativa offentliga platser, modernisering av infrastrukturnäten och 
effektivare energiutnyttjande, aktivt främjande av innovation och utbildning samt – i 
synnerhet för mindre gynnade stadsdelar – främjande av en miljövänlig, kapacitetsstark 
och billig kollektivtrafik, konsolidering av uppvärderingsstrategier för stadsutveckling, 
stärkande av det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknadspolitiken samt aktiv 
fortbildnings- och utbildningspolitik för barn och ungdomar.

F. Fysisk planering är ett lämpligt instrument för att styra markanvändningen och 
bebyggelsestrukturen i medlemsstaterna, regionerna och städerna samt för att fastställa de 
lokala livsvillkoren och utvecklingsmöjligheterna.

G. Utöver sammanhållningspolitiken som styrinstrument krävs ytterligare åtgärder för att se 
till att målen för EU:s territoriella agenda och Leipzigstadgan uppfylls, i synnerhet 
utvärdering av den territoriella effekten, den integrerade strategin och observation av den 
fysiska planeringen.

H. Vid sidan av sammanhållningspolitiken betyder politiken för landsbygdsutveckling
mycket för den fysiska planeringen, men ändå är integrationen av dessa båda
politikområden bristfällig.

I. Kvaliteten hos de offentliga platserna, natur- och kulturlandskapet samt arkitekturen 
spelar en viktig roll när det gäller livsvillkoren för befolkningen i städer och på 
landsbygden och utgör viktiga mjuka lokaliseringsfaktorer.

J. Kreativitet och innovation är resurser som har en avgörande betydelse i samband med 
övergången till det globaliserade kunskapssamhället, och därför är framgången för en 
hållbar fysisk planering och stadsutveckling starkt beroende av utvecklingen av den 
lokala kreativitetspotentialen.

K. Byggkultur, dvs. summan av de kulturella, ekonomiska, tekniska, sociala och ekologiska 
aspekter som påverkar kvaliteten och förfarandet när det gäller planering och byggande, 
utgör en viktig del av den integrerade stadsutvecklingen.

1. Europaparlamentet anser att det enda sättet att uppnå målen för EU:s territoriella agenda 
och Leipzigstadgan är att följa en ordentligt utformad, sektorsövergripande och 
heltäckande utvecklingsstrategi som innebär att den integrerade utgångspunkten 
förverkligas i praktiken.

2. Europaparlamentet föreslår inom ramen för halvtidsrapporten om 
sammanhållningspolitiken och med hänsyn till de överväganden som avser 
sammanhållningspolitiken efter 2013 att genomförandet av en integrerad utgångspunkt i 
samband med programplaneringen och valet av projekt ska vara en bindande 
förutsättning.

3. Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang att kommissionen inrättar en 
avdelningsövergripande grupp som befattar sig med förslag som syftar till att förverkliga 
målen för den integrerade utgångspunkten och ber kommissionen att informera 
parlamentet om hur detta arbete fortlöper.
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4. Europaparlamentet kräver att i synnerhet de territoriella egenskaperna och behoven och 
en regionspecifik differentiering som bygger på dessa beaktas i samband med 
utformningen av sammanhållningspolitiken efter 2013.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för 
halvtidsrapporten om sammanhållningspolitiken bättre utnyttja synergierna med 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för att utveckla hela 
territoriet. Parlamentet rekommenderar med hänsyn till de överväganden som avser 
sammanhållningspolitiken efter 2013 att integrera EJFLU i regionalpolitiken.

6. Europaparlamentet påpekar att det inte bara är storstadsregioner som har 
innovationspotential, utan det finns också några perifera områden och 
landsbygdsområden som ligger i täten när det gäller att uppnå Lissabonmålen. 
Parlamentet uppmanar verkligen kommissionen att i högre grad ägna sig åt 
framgångsfaktorerna för dessa territorier för att utarbeta en utvecklingsmodell för små 
och medelstora städer på landsbygden.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för genomgången 
av EU:s budget ta hänsyn till EU:s territoriella agenda och Leipzigstadgan och genomföra 
kvalitativa anpassningar som gör det möjligt att bättre beakta den territoriella 
sammanhållningen i EU:s politik.

8. Europaparlamentet uppmanar rådet att i samband med utvärderingen av Lissabon- och 
Göteborgsstrategierna (hållbar utvecklingsstrategi) slå fast territoriella och stadsrelaterade 
intressen som mål vid vårtoppmötet 2008.

9. Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att involvera de lokala och 
regionala nivåerna i enlighet med subsidiaritetsprincipen, och arbetsmarknadens parter 
och parter inom näringslivet samt relevanta icke-statliga organisationer i enlighet med 
principen om partnerskap, i handlingsprogrammen för genomförandet av 
EU:s territoriella agenda samt genomförandet av Leipzigstadgan, och stöder aktivt denna 
strävan.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en systematisk analys av 
EU:s sektorspolitik när det gäller dess territoriella konsekvenser och en territoriell 
konsekvensbedömning av nya lagförslag. Parlamentet framhåller i detta sammanhang 
potentialen hos de metoder för utvärdering som utvecklats av ESPON.

11. Europaparlamentet kräver en förankring av kreativitetspolitiken i den fysiska planeringen 
och stadsutvecklingen i syfte att med hjälp av tillgängliga instrument 
(sammanhållningspolitik, fysisk planering och stadsutveckling) skapa ramvillkor för att 
förbättra chanserna och möjligheterna till ett kreativt och innovativt agerande.

12. Europaparlamentet anser att det mot bakgrund av den demografiska utvecklingen är 
nödvändigt att förbättra anpassningsförmågan i städer och regioner, med tyngdpunkten på 
en självständig utveckling och ett förstärkt frivilligarbete.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överlag garantera tillgängligheten och 
tillgången till tjänster i allmänhetens intresse i alla sina territoriella områden, för att ge 
människorna i de olika regionerna möjlighet att utnyttja de särskilda chanser och den 
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särskilda potential som finns i deras region. Parlamentet uppmanar kommissionen att i sin 
handledning för tillämpning av rambestämmelsen om tjänster i allmänhetens intresse och 
offentlig upphandling göra det möjligt för de lokala myndigheterna att i högre grad ta 
hänsyn till den lokala situationen.

14. Europaparlamentet ber kommissionen att med hänsyn till gemenskapens nya kompetens 
enligt ändringsfördraget från Lissabon på området för fysisk planering utarbeta ett förslag 
om en EU-omfattande ram för riskbedömningar av områden på projektnivå utifrån 
ESPON:s arbeten.

15. Europaparlamentet påpekar att samarbetet och samordningen mellan rådet, kommissionen 
och Europaparlamentet måste förbättras inom ramen för genomförandet av det första 
handlingsprogrammet i EU:s territoriella agenda efter det att ändringsfördraget från 
Lissabon trätt i kraft.

16. Europaparlamentet välkomnar uttryckligen att den territoriella sammanhållningen 
förklaras vara avtalssyftet i ändringsfördraget och att en delad lagstiftningsbehörighet för 
EU och medlemsstaterna föreskrivs på detta område. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att komplettera handlingsprogrammet för genomförandet av 
EU:s territoriella agenda med konkreta förslag till gemenskapsåtgärder och -initiativ.

17. Europaparlamentet rekommenderar en vidareutveckling av EU:s övergripande regionala 
utvecklingsplanering (ESDP) och insisterar på att de nya medlemsstaterna involveras fullt 
ut i detta koncept.

18. Europaparlamentet anser att det är viktigt att regelbundet utvärdera framstegen i 
genomförandet av EU:s territoriella agenda. Parlamentet kräver att rådet, kommissionen 
och alla medverkande aktörer i detta sammanhang ska bedöma både de framsteg som 
görs inom genomförandet av de enskilda åtgärderna i handlingsprogrammet och följderna 
av dessa åtgärder och deras bidrag till en hållbar fysisk planering i Europa.

19. Europaparlamentet uppmanar rådet att så snart som möjligt enas om enkla och 
kvantitativa indikatorer för att övervaka EU:s geografiska utveckling. Parlamentet 
rekommenderar att använda den årliga markanvändningen som indikator för den fysiska 
planeringen också före halvtidsrapporten om sammanhållningspolitiken.

20. Europaparlamentet påpekar att dessa indikatorer kan användas som föreskrifter för mål i 
fråga om i vilken riktning den fysiska utvecklingen ska styras. Parlamentet föreslår att 
rådet och kommissionen använder dessa ännu inte fastställda indikatorer som 
riktmärkning (”benchmarking”) för medlemsstaterna.

21. Europaparlamentet stöder rådets avsikt att lägga fram en gemensam rapport om 
genomförandet av handlingsprogrammet vid varje informellt ministerråd. Parlamentet 
föreslår att rådet ska överväga ett program för ömsesidigt lärande (Mutual Learning 
Programme, MLP) för EU:s fysiska planering för utbyte av erfarenheter och exempel på 
god praxis i medlemsstaterna.

22. Europaparlamentet beklagar att rådet ännu inte har antagit något handlingsprogram för 
genomförande av målen för Leipzigstadgan, och kräver att de kommande 
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ordförandeskapen för rådet ska ta igen detta arbete och följaktligen garantera en 
systematisk uppföljning av Leipzigstadgan.

23. Europaparlamentet välkomnar det slovenska ordförandeskapets initiativ att förbereda och 
främja åtgärder som stärker samordningen mellan fysisk planering och stadsutveckling 
med avseende på en ökad kombinering av målen för EU:s territoriella agenda och 
Leipzigstadgan.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att fastställa indikatorer för en 
riktmärkning av städers hållbarhet enligt Leipzigstadgan, med särskilt beaktande av 
rapporten Urban Audit, som exempelvis energiförbrukning per person, vilken andel 
användningen av kollektivtrafiken utgör av den totala trafikvolymen och utsläpp av 
växthusgaser per person.

25. Europaparlamentet ber kommissionen att befatta sig med ämnet urbanisering (urban 
sprawl) i högre grad. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna – med tanke på problemet 
med landskapsuppdelning och den ihållande markanvändningen till följd av städernas 
utbredning i medlemsstaterna – att genomdriva effektiva åtgärder och strategier för att 
begränsa markanvändningen.

26. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att betona prioriteringen av 
utvecklingen inom stadsområdena över utvecklingen utanför stadsområdena, dvs. att 
förbättra arbetet med den befintliga bebyggelsen i stället för användningen av ny mark, 
framför allt med hjälp av en hållbar markförvaltning.

27. Europaparlamentet måste tyvärr konstatera att löneskillnaderna i de europeiska 
storstadsregionerna och städerna ökar och uppmanar medlemsstaterna att uppmärksamma 
detta problem i högre grad och att i större omfattning beakta det vid programplaneringen 
för tilldelning av medel från strukturfonderna.

28. Europaparlamentet anser att städerna bär ett särskilt ansvar för att uppfylla 
klimatskyddsmålen. Parlamentet påminner medlemsstaterna om att klimatskydd bör 
fastställas som ett övergripande mål inom stadsutveckling.

29. Europaparlamentet arbetar för att stärka ansträngningarna för att förbättra integrationen 
och den sociala sammanhållningen, framför allt genom att övervinna bristerna i fråga om 
stadsbyggnad, förbättra miljövillkoren, stabilisera situationen i de stadsområden där det 
råder problem och kunna erbjuda ett mer attraktivt utbud i fråga om boende, arbete och 
fritid.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i större omfattning stödja projekt för 
främjande av utveckling och utbyte av erfarenheter med avseende på en hållbar 
stadsförvaltning, lösning på miljöproblem i städerna och städernas bidrag till 
bekämpningen av klimatförändringarna inom ramen för det sjunde ramprogrammet för 
forskning.

31. Europaparlamentet anser att en förstärkt identitet i städerna och ett aktivt medborgarskap 
i städerna skulle kunna bidra till ett framgångsrikt genomförande av Leipzigstadgan.
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32. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i högre grad än tidigare beakta 
byggkulturen som en avgörande faktor för livskvaliteten i städerna vid arbetet med 
hållbar stadsutveckling.

33. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och Regionkommittén.
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