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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den bymæssige dimension i samhørighedspolitikken i den nye 
programmeringsperiode
(2008/2130(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktatens artikel 158 og 159,

– der henviser til det første handlingsprogram til gennemførelse af Den Europæiske Unions 
territoriale dagsorden ("det første handlingsprogram"), som blev vedtaget på det uformelle 
møde mellem ministrene med ansvar for fysisk planlægning og udvikling i Ponta Delgada 
(Acorerne) den 23.-24. november 2007,

– der henviser til EU's territoriale dagsorden ("den territoriale dagsorden") og Leipzig-
charteret om bæredygtige europæiske byer ("Leipzig-charteret"), som begge blev vedtaget 
på det uformelle møde mellem ministrene med ansvar for fysisk planlægning og 
byudvikling i Leipzig den 24.-25. maj 2007,

– der henviser til "Bristol-aftalen", som blev vedtaget på det uformelle møde mellem 
ministrene med ansvar for bæredygtige samfund i Bristol den 6.-7. december 2007,

– der henviser til det “Urban acquis”, der blev vedtaget på det uformelle møde mellem 
ministrene med ansvar for territorial samhørighed i Rotterdam den 29. november 2004,

– der henviser til det “Lille-handlingsprogram”, der blev vedtaget på det uformelle møde 
mellem ministrene med ansvar for byer i Lille den 3. november 2000,

– der henviser til Det Europæiske Fysiske og Funktionelle Udviklingsperspektiv (ESDP), 
der blev vedtaget på det uformelle møde mellem ministrene med ansvar for fysisk 
planlægning i Potsdam den 11.maj 1999,

– der henviser til charteret om europæiske byer for bæredygtighed som godkendt af 
deltagerne i Den Europæiske Konference om Bæredygtige Byer i Aalborg, Danmark, den 
27. maj 1994,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2008, "Grønbog om territorial 
samhørighed: Territorial forskelligartethed skal være en styrke" (KOM(2008)0616),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. juni 2008, "Femte situationsrapport om 
økonomisk og social samhørighed - Vækst i regionerne, vækst i Europa" 
(KOM(2008)0371),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. maj 2008 om resultaterne af 
forhandlingerne vedrørende de samhørighedspolitiske strategier og programmer for 
programmeringsperioden 2007-2013 (KOM(2008)0301),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. maj 2007, "Fjerde rapport om den 
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økonomiske og sociale samhørighed" (KOM(2007)0273),

– der henviser til Kommissionens guide “The urban dimension in Community policies for 
the period 2007 – 2013”, vedtaget den 24. maj 2007,

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument “The territorial and urban dimension in 
the national strategic reference frameworks and operational programmes (2007 – 2013): A 
first assessment” fra maj 2007,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. juli 2006, "Samhørighedspolitikken og 
byerne: byernes og de bymæssige bebyggelsers bidrag til vækst og beskæftigelse i 
regionerne" (KOM(2006)0385),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. juli 2005, "Samhørighedspolitikkens 
bidrag til vækst og beskæftigelse: Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013" 
(KOM(2005)0299) og til Rådets beslutning (EF) nr. 2006/702 af 6. oktober 2006 om 
Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. juni 2002, 
"Strukturfondsprogrammering 2000-2006: en foreløbig vurdering af Urban-initiativet" 
(KOM(2002)0308),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En dagsorden for byerne i Den Europæiske 
Union" (KOM(1997)0197),

– der henviser til resultaterne af ESPON's (europæisk observationsorgan for 
regionaludvikling) 2006-program og til det vedtagne ESPON 2013-program,

– der henviser til resultaterne af Urban pilotprojekterne (1989-1999), fællesskabsinitiativet 
Urban I (1994-1999) og Urban II (2000-2006),

– der henviser til oplysningerne fra databasen Urban Audit (kortlægning af situationen i 
byerne), der på basis af 330 indikatorer indeholder statistikker om 358 europæiske byer,

– der henviser til sin beslutning af 21. februar 2008 om opfølgning af den territoriale 
dagsorden og Leipzig-chartret - mod et europæisk handlingsprogram for fysisk 
planlægning og territorial samhørighed2,

– der henviser til sin beslutning af 10. maj 2007 om boliger og regionalpolitik3,

– der henviser til sin beslutning af 13.oktober 2005 om den urbane dimension i forbindelse 
med udvidelsen4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

                                               
1 EUT L 291 af 21.10.2006, s. 11.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0069.
3 EFT C 76 E af 27.3.2008, s. 124.
4 EUT C 233 E af 28.9.2006, s. 127.
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– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at selv om det anerkendes, at bymæssige spørgsmål henhører under de 
nationale, regionale og lokale myndigheders ansvar, så spiller byområderne ikke desto 
mindre en vigtig rolle for gennemførelse af Lissabon- og Göteborg-strategien og udgør en 
betragtelig del af samhørighedspolitikken, som EU-institutionerne bærer et ansvar for,

B. der henviser til, at de EU-mål, der fastlægges i Leipzig-charteret, er at sikre en integreret 
indfaldsvinkel til gennemførelsen af byudviklingspolitikken for at skabe byområder af høj 
kvalitet, modernisere transport-, energi- og informationsnettene og tilskynde til livslang 
læring, uddannelse og innovation, navnlig i ugunstigt stillede indre byer og byområder,

C. der henviser til, at der må sondres mellem byer og byområder,

D. der henviser til, at 80 % af EU's 492 mio. indbyggere bor i byer, men at der imidlertid er 
visse signifikante forskelle mellem medlemsstaterne, for så vidt angår fordelingen af 
befolkningen i byer, forstæder og landområder,

E. der henviser til, at byområderne står for 70 til 80 % af EU's BNP, og at byerne anerkendes 
som centre for innovation og motorer for udvikling på regionalt, nationalt og EU-plan,

F. der henviser til, at den seneste udvidelse af EU, som ikke kan sammenlignes med nogen 
tidligere, har medført en exceptionelt stor vækst i de regionale forskelle og en forøgelse af 
antallet af byer i omfattende forfald,

G. der henviser til, at EU's byområder på trods af det forhold, at der er forskellige politiske, 
institutionelle og konstitutionelle systemer i medlemsstaterne, står over for fælles 
udfordringer og muligheder, hvilket understreger nødvendigheden af gensidigt 
samarbejde,

H. der henviser til, at EU's fysiske planlægning står over for udfordringer som økonomisk 
restrukturering, høj arbejdsløshed, utilgængelig og overfyldt transport, begrænsede 
muligheder for arealanvendelse som følge af byernes udbredelse, en befolkning, der bliver 
færre og ældre, øget migration, social marginalisering, en høj og stigende kriminalitet, 
ghettodannelse i visse byområder, forfaldne boliger, forringet livskvalitet i ugunstigt 
stillede områder, et utilstrækkeligt antal parker og rekreative områder, miljøforurening, 
kontrol med vand- og affaldsforvaltningen og behovet for en sikker energiforsyning,

I. der henviser til, at koordineret forvaltning, og navnlig e-governance med alle relevante 
aktører, vil kunne mindske de nuværende problemer føre til, at problemet med byernes 
udbredelse kan løses på integreret vis i et samarbejde under hensyntagen til 
forstadsområderne og tilgrænsende landområder og i overensstemmelse med moderne 
indfaldsvinkler til byplanlægning, som f.eks. smart vækst, ny byplanlægning og intelligent 
urbanisme, 

J. der henviser til, at byudviklingsaktiviteterne i særlig grad begunstiger små og mellemstore 
virksomheders deltagelse, og at samhørighedspolitikken i øget grad er kommet til at sigte 
mod byernes konkurrencefordele,
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1. understreger den bæredygtige byudviklings vigtighed og byområdernes bidrag til den 
regionale udvikling og opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at evaluere, måle, 
vurdere og drøfte EU-politikkernes konsekvenser for den økonomiske, sociale, helbreds-, 
transport- miljø- og sikkerhedsmæssige situation i byområderne;

2. Udtrykker bekymring over, at der i nogle medlemsstater i utilstrækkelig grad tages hensyn 
til den bymæssige situation, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i 
samarbejde med de regionale og lokale myndigheder at analysere og evaluere 
konsekvenserne af at integrere Urban-initiativet i al politik og til at overvåge og 
kontrollere anvendelsen af EU-midler i byområder;

3. finder, at det vil være uhensigtsmæssigt at vedtage en fælles definition af "byområder", da 
dette ikke i tilstrækkelig grad vil kunne tage hensyn til de meget forskellige situationer i 
medlemsstaterne og regionerne, og mener derfor, at det i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet bør overlades til medlemsstaterne at foretage en eventuel bindende 
definition og udpegning af byområder;

4. beklager, at muligheden for at videredelegere, eventuelt gennem omfattende støtte til de 
kommunale myndigheder inden for rammerne af de programmer, EFRU finansierer, indtil 
nu ikke er blevet udnyttet fuldt ud, og er overbevist om, at byområderne i næste 
programmeringsperiode bør have en klar rolle som melleminstanser i en forvaltning på 
flere planer, og mener, at den bymæssige dimension og videredelegering bør være 
obligatorisk i regionalpolitikken;

5. understreger vigtigheden af en integreret indfaldsvinkel til planlægning af byudvikling;
foreslår, at al offentlig støtte til byudvikling baseres på integrerede byudviklingsplaner, og 
opfordrer Kommissionen til at udforme retningslinjer med anbefalinger og eksempler på 
bedste praksis for integrerede byudviklingsplaner;

6. mener, at det kun vil være effektivt at udforme integrerede byudviklingsplaner, hvis der 
afsættes tilstrækkelige ressourcer til bæredygtig byudvikling, og foreslår derfor, at de 
disponible ressourcer koncentreres omkring specifikke aktioner; foreslår et 
minimumsniveau for strukturfondsudgifter på 1 000 EUR pr. indbygger i byområdet pr. 
programmeringsperiode;

7. ser et akut behov for omlægning af kapaciteten til forvaltning af byerne og gør 
medlemsstaterne opmærksom på det presserende behov for at vedtage et integreret 
koncept for gennemførelse af byudviklingspolitikken ved i dette arbejde at integrere de 
nationale regeringer sammen med de regionale og lokale myndigheder og alle andre 
relevante aktører på grundlag af partnerskabsprincippet;

8. erkender, at det er vanskeligt for byernes myndigheder at forene arbejdet i EUF-
områderne, hvor sigtet er økonomisk og social udvikling, med EFRU-områderne, hvor 
målet er at planlægge investeringer i infrastruktur, mener, at princippet om en enkelt fond 
bør opgives, og opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at sammenlægge 
de to fonde;

9. støtter ideen om det revolverende princip for Jessica og programmets potentiale for 
økonomisk vækst i byområder og mener, at regionalpolitikken som helhed i næste 
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programmeringsperiode i langt større grad bør baseres på revolverende fonde, der tilbyder 
lån, end udelukkende på støtte, som det i øjeblikket er tilfældet; 

10. noterer sig den private sektors potentiale for byudvikling og mener, at anvendelse af 
offentlig-private partnerskaber bør gennemføres og støttes systematisk med sigte på 
skabelse af innovative finansieringsordninger og -projekter;

11. understreger gennemførelses- og forvaltningsaspekterne af den bymæssige dimension og 
opfordrer til yderligere bestræbelser med sigte på at forenkle 
gennemførelsesbestemmelserne for samhørighedspolitikken og sikre generel reduktion af 
unødigt bureaukrati, for så vidt angår forvaltning af og kontrol med midlerne og de 
enkelte projekter;

12. konstaterer, at der ud over regionalpolitikken også er andre fællesskabspolitikker, der yder 
finansiel støtte til byområderne, og opfordrer derfor Kommissionen til at udforme og 
foreslå specifikke ændringer af politikken, som kan samle alle EU-midler, der afsættes til 
byområderne, for at sikre gennemførelsen af det integrerede koncept i praksis;

13. opfordrer til, at der afsættes yderligere midler til at skabe og styrke de netværk, som byer 
og byområder har etableret med sigte på bæredygtig byudvikling, da disse spiller en vigtig 
rolle i det territoriale samarbejde, og opfordrer Kommissionen til at styrke byområdernes 
position i initiativet "regioner for økonomisk forandring";

14. konstaterer, at byudviklingsprocessen skal vejes op imod forstadsområdernes interesser og 
samordnes snævert med støtte til udvikling af landområder, og gentager, at politikken for 
udvikling af landområderne i betragtelig grad har konsekvenser for den fysiske 
planlægning, samt at politikkerne for udvikling af henholdsvis byerne og landområderne 
ikke er tilstrækkeligt integreret; understreger nødvendigheden af reel synergi mellem disse 
politikker, som skal resultere i et reelt udviklingspotentiale og fremme af landområdernes 
attraktivitet og konkurrenceevne;

15. opfordrer Kommissionen til at udforme og regelmæssigt ajourføre den såkaldte Urban 
Audit og samtidig at give oplysninger om situationen, for så vidt angår kløften mellem 
land og by, således at alle medlemsstater kan få et klart billede af situationen og kortlægge 
de specifikke behov for en velafbalanceret by- og landudvikling;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

De europæiske byer og deres situation
Byerne er vigtige aktører i udformningen af Europas Økonomi og territorium. Spørgsmål 
vedrørende byudvikling står i centrum for både det nye mål om territorial samhørighed og for 
Lissabon- og Göteborgstrategien. Byerne er klare motorer for den økonomiske vækst i 
Europa. I næsten alle europæiske lande står byområderne for den væsentligste del af 
produktionen af viden og innovation - centrum i en mere og mere globaliseret 
verdensøkonomi. I byer og byområder findes langt størstedelen af Unionens arbejdspladser, 
virksomheder og højere læreanstalter. På den anden side står mange byer over for alvorlige 
problemer og udfordringer. Der er i dag bred enighed om, at byerne/byområderne kræver 
særlig opmærksomhed i forbindelse med samhørighedspolitikken, fordi de på den ene side 
udgør kernen for udviklingen, men på den anden side har store økonomiske, miljømæssige og 
sociale problemer.

I Europa er der omkring 5 000 byer med en befolkning mellem 5 000 og 50 000 indbyggere 
og næsten 1 000 byer med over 50 000 indbyggere. Europa er karakteriseret af territorial 
mangfoldighed og polycentrisk udvikling, det relativt tætte net af byer rummer få meget store 
byer. I Den Europæiske Union bor kun 7 % af befolkningen i byer med over 5 mio. 
indbyggere mod 25 % i De Forenede Stater.1 Ifølge rapporten State of European Cities 
Report2 konstateres de største vækstrater for befolkningen i byerne i Spanien, hvor nogle 
byområder har oplevet en årlig vækst på 2 procent eller mere. Byer i Irland, Finland og 
Grækenland oplevede også nogle af de højeste vækstrater i EU. Derimod var der i mange 
byområder i Central- og Østeuropa tale om et generelt fald i befolkningstallet i samme 
periode. I næsten alle byer vokser forstæderne, og hvis de bliver mindre, da i ringere grad end 
selve bykernen.

På grund af de betragtelige nationale forskelle er der ingen internationale aftaler om en fælles 
definition af bymæssig, der kan anvendes på alle lande eller på alle lande i en region. Der er 
gjort mange forsøg på at skabe en fælles fortolkning af ordet "by/bymæssig", der er 
definitioner fra FN3, Verdensbanken4, OECD5, og fra de enkelte lande. De fleste, hvis ikke 
alle, disse definitioner er baseret på statistiske oplysninger om befolkningsmængde og -
tæthed. Idet der uden tvivl er store forskelle i den geografiske fordeling af befolkningen i de 
forskellige lande, har EU-institutionerne hidtil anvendt den metode, Eurostat6 anvender i sin 
European regional and Urban statistics Reference guide, som definerer fire geografiske 
niveauer for indsamling af data. Der er tale om den centrale bykerne, de større byområder 
("larger urban zones"/LUZ), den såkaldte "kernel" for ni hovedstæder, hvor konceptet om 
administrativ by ikke matcher sammenlignelige geografiske enheder, og bydele ("subcity 

                                               
1 Kommissionen, "Grønbog om territorial samhørighed: Territorial forskelligartethed skal være en styrke", 
Bruxelles 2008. 
2 State of European Cities Report: Adding Value to the European Urban Audit, 2007 available at 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
3 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
4 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
5 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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districts"/SCD). Selv om Eurostats definition er fuldt anvendelig til statistiske formål, 
forekommer det under hensyntagen til de eksisterende forskelle og forskellige koncepter 
meget vanskeligt at formulere en fælles, klar definition af "bymæssig" inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken, derfor bør spørgsmålet om en definition i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet overlades til medlemsstaterne.

Udarbejdelse af en økonomisk, social og territorial udviklingsstrategi kræver, at begrebet 
bymæssig i forbindelse med samhørighedspolitikken begrænses til de områder, hvor der 
findes detaljerede data, da problemer kun kan evalueres på basis af klare og eksakte data. For 
at kunne måle fremskridt og identificere problemer i byområder er det nødvendigt at råde over 
detaljerede statistiske data. Dette har ført til udarbejdelse af den meget nyttige europæiske 
"Urban Audit".

Den bymæssige dimension i samhørighedspolitikken
Historisk set har den bymæssige dimension været underordnet i forhold til størstedelen af 
strukturforanstaltningerne. Siden 1990 er der gennemført pilotprojekter for byerne. Siden 
1994 har der været det fælles initiativprogram Urban, som har muliggjort fremme af 
integrerede lokale udviklingsmodeller.

Mens de forskellige bymæssige initiativer i den foregående programmeringsperiode blev 
tildelt særskilte midler, er dette ikke tilfældet i perioden 2007-2013. I overensstemmelse med 
vedtagelsen af de nye forordninger om strukturfondene er udviklingspolitikken for byerne 
blevet integreret i målene samhørighed og regional konkurrencevene samt beskæftigelse, 
hvilket understreger den betydning, Unionen tillægger dette aspekt af 
samhørighedspolitikken. Ved udarbejdelsen af nationale strategiske referencerammer og 
operationelle programmer blev medlemsstaterne opfordret, men ikke forpligtet til at integrere 
bæredygtig byudvikling som en strategisk prioritering. I betragtning af byernes og 
byområdernes betydning i den europæiske økonomi vil undladelse af dette i høj grad 
modvirke medlemsstaternes muligheder for at blive en dynamisk aktør i Unionens 
bestræbelser på at opfylde sine mål.

De nugældende ændrede forordninger gør de muligt for de administrative myndigheder at 
anvende en bred vifte af offentligt/private partnerskaber i forvaltningen af de midler, der er 
øremærket til byudvikling. Således kan strukturfondene finansiere finansielle aktiviteter som 
risikokapitalfonde, garantifonde og lånefonde. Kommissionen og EIB har udviklet tre 
finansieringsinstrumenter, nemlig Jeremie1, Jaspers 2 og Jessica3.
 Jessica (The Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) er af størst 
interesse i forbindelse med byudvikling. Med dette program søges det at skabe en 
vægtstangseffekt med de disponible finansielle midler. De opnåede midler skal geninvesteres 
i byudvikling eller betales tilbage til den administrative myndighed med sigte på andre 
byprojekter. Jessica befinder imidlertid i øjeblikket kun på et indledende stadium.

Hidtil er der ikke foretaget nogen kompleks evaluering af omfanget af gennemførelsen af den 

                                               
1 Letter nystartede virksomheders adgang til finansiering, udvikling af mikrovirksomheder og SMV.
2 Fremmer forberedelse af større projekter.
3 Fremmer finanstekniske instrumenter på byudviklingsområdet.



PE414.151v01-00 10/11 PR\746248DA.doc

DA

bymæssige dimension i medlemsstaterne. De første konstateringer er imidlertid ikke positive. 
For eksempel har de nationale myndigheder og regionerne for det meste ikke givet byerne 
mulighed for videredelegering, da de foretrækker at opfordre til indgivelse af forslag på de 
forskellige sektorpolitiske områder.

Retningslinjer for fremtiden
På mellemstatsligt og internationalt organisationsplan gøres der meget, hvad angår 
byudvikling. Der er imidlertid nogle områder, hvor der er behov for bedre overvågning, mere 
detaljerede indikatorer og udvikling af ensartede metoder til gennemførelse af integreret, 
bæredygtig byudvikling. Træder Lissabon-traktaten desuden i kraft på et tidspunkt, vil 
territorial samhørighed og dermed byudvikling komme til at henhøre under medlemsstaternes 
og Unionens fælles ansvar.

Byudviklingsprogrammer må udformes og gennemføres på lokalt og regionalt plan af dem, 
der kender lokalbefolkningen og erhvervsmiljøet. I denne forbindelse er videredelegering et 
meget vigtigt instrument, både til at styrke den lokale forvaltnings administrative kapacitet og 
til at skabe en ægte aktør i den territoriale og europæiske vækst.

Om regionale eller subregionale organisationer faktisk får et større ansvar for 
strukturfondenes programmer og for gennemførelsen af disse, afhænger ikke blot af, at der 
skabes en positiv ramme på EU-plan i form af forordninger og retningslinjer, men også af, i 
hvilken udstrækning de nationale regeringer og administrative myndigheder er rede til at 
acceptere deres øgede engagement og at gennemføre det.

I denne forbindelse er det et spørgsmål, i hvilken udstrækning den frivillige ramme fungerer.
Fremover bør byerne tildeles en klar rolle ved siden af de regionale og nationale 
administrationer som formidlende organer inden for rammerne af organisering af 
administration på flere niveauer, og den bymæssige dimension bør være obligatorisk.

Det ses ofte, at der udarbejdes særskilte udviklingsplaner, inden byerne har afsluttet deres 
integrerede byudviklingsplaner. Skal de integrerede byudviklingsplaner være gennemførlige, 
er det helt afgørende, at der skabes en repræsentativ forvaltnings- og 
beslutningstagningsstruktur. Desuden er tanken om integrerede byudviklingsplaner kun vejen 
frem, hvis der stilles tilstrækkelige ressourcer til rådighed. Ordføreren finder derfor, at 
øremærkning af budgetmidler, således som det skete under Urban-initiativerne, vil kunne 
bidrage til at sikre, at den bymæssige dimension tilføres passende ressourcer og foreslår 
derfor, at der fastsættes obligatoriske minimumsbeløb. Han foreslår, at disse fastsættes til 
EUR 1 000 (under fællesskabsinitiativet Urban II blev minimumsudgiftsniveauet fastsat til 
EUR 500 pr. indbygger).

Med henblik på effektivitet og på at opfylde Leipzig-målene i hele Fællesskabet inden for en 
rimelig frist kræver byudviklingen klart identificerede og omfattende finansielle ressourcer.
Den private sektor skal også spille en vigtig rolle med henblik på at sikre hurtig omstilling af 
byområderne i de fattigste lande. Offentlig-private partnerskaber, som koncentrerer deres 
aktiviteter om skabelse af infrastruktur og boliger, er vigtige. Anvendelse af effektive 
finansielle instrumenter og kreditfaciliteter er uundværlige, hvis støtte og lån skal skabe den 
ønskede løftestangseffekt til at sikre hurtig og effektiv udvikling. Finansieringsinstrumenter 
som Jessica rummer et betragteligt udviklingspotentiale. Princippet for Jessica, at pengene 
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vender tilbage og geninvesteres, og dets potentiale med henblik på økonomisk vækst bør 
understreges. Jessica bør være et hovedinstrument for finansiering af bæredygtige 
byudviklingsprojekter.

Der tales meget om ideen om en integreret, sektoroverskridende gennemførelsespolitik, men 
medlemsstaternes administrative strukturer er ofte dårligt egnede til fremme af horisontalt 
samarbejde. Ud over regionalpolitikken, er der også andre af Fællesskabets finansielle 
politikker, der påvirker byerne og rummer finansielle ressourcer, der kan anvendes i 
byområderne. Blandt disse forekommer den europæiske transportpolitik og den europæiske 
forsknings- og udviklingspolitik at være de vigtigste. Derfor er resultatet en mangel på 
metode, der er tilpasset til behovene. Mangelen på en sektoroverskridende 
forvaltningsstruktur med kompetence til at sikre det nødvendige samarbejde og til at træffe de 
nødvendige afgørelser, kan blive et stort problem. Fremover bør disse politikker knyttes 
tættere sammen med samhørighedspolitikken.

Selve byproblemerne og løsningen på dem til alle berørtes fordel er forskellige fra land til 
land og fra by til by. Europas styrke er dets kulturelle mangfoldighed, i byernes, landsbyernes 
og landområdernes rigdom samt dets kulturelle miljøer. Byer og regioner konkurrerer 
indbyrdes, men samtidig har de behov for gensidigt samarbejde for at kunne konkurrere på 
verdensplan. Udveksling af erfaringer og bedste praksis vedrørende udvikling og 
genopbygning af de europæiske byer er overordentligt vigtigt. De lande, der for nylig har 
tiltrådt Fællesskabet, må have del i de mest succesfulde landes erfaringer og orienteres om de 
faldgruber, de "gamle" medlemsstater er stødt på. Institutioner som CEMR, Eurocities, 
EUKN, QeC ERAN og mange andre spiller en uvurderlig rolle i denne forbindelse.

Sidst, men absolut ikke mindst, er det vigtigt at tage fat på de bymæssige problemer i 
kombination med den bredere kontekst, kløften mellem by og land, og at sikre en harmonisk 
udvikling af bycentre, byområder og forstæder.
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