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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de stedelijke dimensie van cohesiebeleid in de nieuwe programmeringsperiode
(2008/2130(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de artikelen 158 en 159 van het EG-Verdrag,

– gezien het eerste actieprogramma voor de implementatie van de Territoriale Agenda van de 
Europese Unie (het 'Eerste Actieprogramma'), aangenomen tijdens de informele raad van de 
ministers bevoegd voor ruimtelijke ordening en ontwikkeling, gehouden in Ponta Delgada 
(Azoren) op 23-24 november 2007,

– gezien de Territoriale Agenda van de EU ('de Territoriale Agenda') en het Handvest van 
Leipzig betreffende duurzame Europese steden ('het Handvest van Leipzig'), beide 
aangenomen tijdens de informele raad van ministers bevoegd voor ruimtelijke ordening en 
stedelijke ontwikkeling, gehouden in Leipzig op 24-25 mei 2007,

– gezien het “Akkoord van Bristol”, aangenomen tijdens de informele raad van ministers over 
duurzame gemeenschappen, gehouden in Bristol op 6-7 december 2005,

– gezien het “Urban Acquis”, aangenomen tijdens de informele raad van ministers bevoegd 
voor territoriale samenhang, gehouden in Rotterdam op 29 november 2004,

– gezien het “Actieprogramma van Lille”, aangenomen tijdens de informele raad van ministers 
bevoegd voor stedelijke zaken, gehouden in Lille op 3 november 2000,

– gezien het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP), aangenomen tijdens de 
informele raad van ministers bevoegd voor ruimtelijke ordening, gehouden in Potsdam op 11 
mei 1999,

– gezien het Handvest van Europese steden en gemeenten op weg naar duurzaamheid, zoals 
goedgekeurd tijdens de Europese Conferentie over duurzame steden en gemeenten in 
Aalborg, Denemarken op 27 mei 1994,

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 oktober 2008 getiteld Groenboek Territoriale 
Cohesie - Van territoriale diversiteit een troef maken (COM(2008)0616),

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 juni 2008 getiteld Vijfde voortgangsverslag 
over de economische en sociale cohesie - Groeiende regio's, groeiend Europa
(COM(2008)0371),

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 mei 2008 getiteld De resultaten van de 
onderhandelingen betreffende de cohesiebeleidsstrategieën en -programma's voor de 
programmeringsperiode 2007-2013 (COM(2008)0301),

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 mei 2007 getiteld Vierde verslag over de 
economische en sociale cohesie (COM(2007)0273),

– gezien de handleiding van de Commissie over de stedelijke dimensie in Gemeenschapsbeleid 
voor de periode 2007 – 2013 (“The urban dimension in Community policies for the period 
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2007 – 2013”), aangenomen op 24 mei 2007,

– gezien het werkdocument van de Commissie over de territoriale en stedelijke dimensie in de 
nationale strategische referentiekaders en operationele programma’s (2007 – 2013): Een 
eerste evaluatie (“The territorial and urban dimension in the national strategic reference 
frameworks and operational programmes (2007 – 2013): A first assessment”) van mei 2007,

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 juli 2006 getiteld Cohesiebeleid en steden: 
bijdrage van steden en agglomeraties aan groei en werkgelegenheid in de regio's 
(COM(2006)0385),

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 juli 2005 getiteld “Cohesiebeleid ter 
ondersteuning van groei en werkgelegenheid: Communautaire strategische richtsnoeren, 
2007-2013” (COM(2005)0299) en Beschikking 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 
2006 betreffende de communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 juni getiteld “De programmering van de 
bijstandsverlening uit de Structuurfondsen in de periode 2000-2006: een eerste beoordeling 
van het initiatief Urban” (COM(2002)0308),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Aanzet tot een actieve benadering van de 
steden in de Europese Unie” (COM(1997)0197),

– gezien de resultaten van het programma van 2006 van het Europees Observatienetwerk voor 
Ruimtelijke Ontwikkeling (ESPON) en het aangenomen ESPON-programma voor 2013,

– gezien de resultaten van de stedelijke proefprojecten (1989-1999), het initiatief van de 
Gemeenschap URBAN I (1994-1999) en URBAN II (2000-2006),

– gezien de informatie uit de database van de Urban Audit, die statistieken bevat met 330 
indicatoren over 358 Europese steden,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 februari 2008 over een follow-up van de 
Territoriale Agenda en het Handvest van Leipzig - Naar een Europees actieprogramma voor 
ruimtelijke ontwikkeling en territoriale samenhang2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 mei 2007 over huisvesting en regionaal beleid3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 oktober 2005 over de stedelijke dimensie van de 
uitbreiding van de Gemeenschap4,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0000/2008),

A. overwegende dat wordt erkend dat stedelijke kwesties weliswaar onder de 
verantwoordelijkheid vallen van nationale, regionale en lokale overheden, maar dat stedelijke 

                                               
1 PB L 291 van 21.10.2006, blz. 11.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0069.
3 PB C 76 E van 27.3.2008, blz. 124.
4 PB C 233 E van 28.9.2006, blz. 127.
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gebieden niettemin een sleutelrol vervullen bij de doeltreffende implementatie van de 
strategieën van Lissabon en Gotenburg en een zeer wezenlijk deel uitmaken van het 
cohesiebeleid, waarvoor de EU-instellingen de verantwoordelijkheid dragen,

B. overwegende dat de doelstellingen van de EU zoals uiteengezet in het Handvest van Leipzig 
een geïntegreerde benadering moeten waarborgen van de implementatie van beleid voor 
stedelijke ontwikkeling, om kwalitatief hoogwaardige stedelijke ruimten te creëren, vervoer 
en energie- en informatienetwerken te moderniseren en levenslang leren, onderwijs en 
innovatie te stimuleren, in het bijzonder in achtergestelde binnensteden en gebieden,

C. overwegende dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen steden en stedelijke gebieden,

D. overwegende dat hoewel 80 procent van de 492 miljoen inwoners van de EU in steden leeft, 
er een aantal belangrijke verschillen zijn tussen lidstaten wat betreft de bevolkingsverdeling 
over stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden,

E. overwegende dat stedelijke gebieden verantwoordelijk zijn voor 70% tot 80% van het BBP 
van de EU en dat steden worden gezien als centra van innovatie en de motor van regionale, 
nationale en Europese ontwikkeling,

F. overwegende dat de recente ongekende uitbreiding van de EU heeft geleid tot een 
uitzonderlijke toename van regionale ongelijkheden en de toevoeging van een groot aantal 
steden dat lijdt onder stedelijk verval,

G. overwegende dat ondanks het feit dat er uiteenlopende politieke, institutionele en 
constitutionele regelingen bestaan in de lidstaten, stedelijke gebieden in de EU te maken 
hebben met gelijke uitdagingen en kansen, wat de noodzaak tot wederzijdse samenwerking 
onderstreept,

H. overwegende dat ruimtelijke ordening in de EU te maken heeft met de uitdagingen van 
economische herstructurering, hoge werkloosheid, niet-toegankelijk en overbelast vervoer, 
beperkte bruikbare ruimte verergerd door urbanisatie, een krimpende en verouderende 
bevolking, stijgende migratie, sociale uitsluiting, hoge en stijgende misdaadcijfers, 
gettovorming van bepaalde stadsdelen, vervallen huisvesting, verslechtering van de kwaliteit 
van leven in achtergestelde gebieden, tekort aan parken en recreatiegebieden, 
milieuvervuiling, water- en afvalbeheer en de noodzaak van continu geleverde energie,

I. overwegende dat gecoördineerd bestuur, en in het bijzonder e-governance, met alle relevante
belanghebbenden de bestaande problemen tot een minimum zou kunnen beperken en ertoe 
zou kunnen leiden dat stedelijke groei op geïntegreerde wijze in samenwerking wordt 
behandeld, waarbij rekening wordt gehouden met voorstedelijke gebieden en gebieden 
grenzend aan landelijke gebieden, en in overeenstemming met moderne benaderingen van 
planologie zoals slimme groei, nieuwe planologie en intelligente stedelijke planning,

J. overwegende dat activiteiten voor stedelijke ontwikkeling met name gunstig zijn voor de 
deelname van kleine en middelgrote ondernemingen en het cohesiebeleid steeds sterker 
georiënteerd is geraakt op het bevorderen van het concurrentievoordeel van steden,

1. benadrukt het belang van duurzame stedelijke ontwikkeling en de bijdrage van stedelijke 
gebieden aan regionale ontwikkeling, en roept de Commissie op om de invloed van EU-
beleid op de economische, sociale, gezondheids-, vervoers-, milieu- en veiligheidssituatie in 



PE414.151v01-00 6/11 DT\746248NL.doc

NL

stedelijke gebieden regelmatig te beoordelen, meten, benchmarken en bespreken;

2. drukt zijn bezorgdheid uit over het feit dat door sommige lidstaten onvoldoende rekening 
wordt gehouden met de stedelijke dimensie, en roept de Commissie en de lidstaten op om in 
samenwerking met de regionale en lokale overheden de invloed van het mainstreamen van 
het URBAN-initiatief te analyseren en beoordelen en om toezicht te houden op en onderzoek 
te doen naar de toepassing van EU-fondsen in stedelijke gebieden;

3. brengt tot uitdrukking dat het niet juist zou zijn om een algemene definitie van "stedelijke 
gebieden" te gaan hanteren, aangezien dit onvoldoende rekening zou houden met de 
verscheidenheid aan situaties in de lidstaten en regio’s, en is daarom van mening dat een 
eventuele verplichte definitie en benoeming van stedelijke gebieden moet worden 
overgelaten aan de lidstaten, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel;

4. betreurt het feit dat de mogelijkheid van subdelegatie, eventueel door globale subsidies aan 
gemeentelijke overheden binnen de operationele programma’s die worden gefinancierd door 
het EFRO, tot nu toe niet ten volle is benut, en is ervan overtuigd dat een duidelijke rol voor 
stedelijke gebieden als tussenpersonen moet worden gezien in de context van de benadering 
van bestuur op meerdere niveaus in de volgende programmeringsperiode, en is van mening 
dat de stedelijke dimensie en subdelegatie in regionaal beleid verplicht zouden moeten zijn;

5. benadrukt het belang van een geïntegreerde benadering van stadsontwikkelingsplannen; stelt 
voor dat elke overheidssteun van stedelijke ontwikkeling moet zijn gebaseerd op 
geïntegreerde stadsontwikkelingsplannen en roept de Commissie op om richtsnoeren op te 
stellen met aanbevelingen en voorbeelden van goede handelspraktijken met betrekking tot 
stadsontwikkelingsplannen;

6. is de mening toegedaan dat het opstellen van geïntegreerde stadsontwikkelingsplannen alleen 
efficiënt kan zijn als voldoende middelen beschikbaar zijn voor duurzame stedelijke 
ontwikkeling, en beveelt daarom aan om de beschikbare middelen te concentreren op 
specifieke acties; stelt een minimumniveau voor de uitgaven voor de structuurfondsen voor 
van EUR 1 000 per inwoner van het stedelijke gebied per programmeringsperiode;

7. constateert de dringende noodzaak van een capaciteitstransformatie voor stedelijk bestuur en 
vraagt de aandacht van de lidstaten voor de dringende noodzaak een geïntegreerde 
benadering toe te passen bij de implementatie van stadsontwikkelingsbeleid, door bij dit 
streven nationale regeringen te betrekken, samen met regionale en lokale overheden en alle 
andere relevante belanghebbenden, op basis van het partnerschapsbeginsel;

8. is zich bewust van de moeite die stadsbesturen hebben om de domeinen van het ESF en het 
tegelijkertijd nastreven van economische en sociale ontwikkeling niet met elkaar te laten 
botsen, en een match te vinden tussen de domeinen van het EFRO en het plannen van 
investeringen in fysieke infrastructuur; is de mening toegedaan dat het éénfondsprincipe 
moet worden opgegeven en roept de Commissie op om te onderzoeken of het mogelijk is de 
twee fondsen samen te voegen;

9. steunt het concept van het “roterende” principe van JESSICA, waarbij geld wordt 
teruggewonnen en opnieuw geïnvesteerd, en het potentieel ervan voor economische groei in 
stedelijke gebieden, en is van mening dat regionaal beleid in de volgende 
programmeringsperiode als geheel aanzienlijk meer moet worden gebaseerd op krediet 
gevende “roterende” fondsen dan uitsluitend op subsidies, wat nu het geval is;
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10. vestigt de aandacht op het potentieel voor stedelijke ontwikkeling van de private sector en is 
van mening dat toepassing van publiek-private samenwerking systematisch moet worden 
overwogen en aangemoedigd voor de vorming van innovatieve financieringsplannen en 
-projecten;

11. benadrukt het implementatieaspect en het administratieve aspect van de stedelijke dimensie 
en roept op tot verdere inspanningen voor vereenvoudiging van de implementatieregels van 
het cohesiebeleid en tot de algemene reductie van de te grote bureaucratie bij het beheer en 
de beheersing van de fondsen en individuele projecten;

12. merkt op dat er naast regionaal beleid ander Gemeenschapsbeleid is dat ook financiële steun 
biedt aan stedelijke gebieden en roept de Commissie daarom op om specifieke 
beleidsveranderingen te ontwikkelen en voor te stellen waarin alle EU-middelen die zijn 
toegewezen aan stedelijke gebieden samen worden gebracht, om de implementatie van de 
geïntegreerde benadering in de praktijk zeker te stellen;

13. roept op tot het beschikbaar stellen van meer middelen om de netwerken die zijn gevormd 
door gemeenten en steden op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling te creëren en 
te versterken, aangezien deze een belangrijke rol spelen bij territoriale samenwerking, en 
roept de Commissie op om de positie van stedelijke gebieden in het initiatief “Regio’s voor 
economische verandering” te versterken;

14. merkt op dat het proces van stedelijke ontwikkeling in evenwicht moet worden gebracht met 
de belangen van voorstedelijke gebieden en nauw gecoördineerd moet worden met de steun 
voor landelijke ontwikkeling, en wijst nogmaals op het feit dat beleid voor landelijke 
ontwikkeling aanzienlijke ruimtelijke implicaties heeft, en dat er onvoldoende integratie 
bestaat van beleid voor stedelijke ontwikkeling en beleid voor landelijke ontwikkeling; 
onderstreept de noodzaak van een werkelijk synergisme van stedelijk en landelijk beleid, 
culminerend in werkelijk ontwikkelingspotentieel en de bevordering van de 
aantrekkingskracht en concurrentiekracht van landelijke gebieden;

15. roept de Commissie op om de Stadsaudit uit te werken en regelmatig bij te werken, en 
tegelijkertijd informatie te geven over de situatie met betrekking tot de kloof tussen stad en 
platteland voor alle lidstaten, om een duidelijk beeld te scheppen van de situatie en om de 
specifieke behoeften voor evenwichtige stedelijke en landelijke ontwikkeling aan te geven;

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Europese steden en hun stand van zaken
Steden zijn cruciale actoren in de vormgeving van de Europese economie en het Europese 
grondgebied. Kwesties van stedelijke ontwikkeling raken het hart van zowel de nieuwe 
doelstelling van territoriale cohesie als de strategieën van Lissabon en Gotenburg. Steden zijn in 
heel Europa de onbetwistbare motoren van economische groei. In vrijwel alle Europese landen 
leveren stedelijke gebieden de grootste bijdrage aan kennis en innovatie – de brandpunten van de 
globaliserende wereldeconomie. De overgrote meerderheid van banen, bedrijven en instellingen 
voor hoger onderwijs in de Unie is gesitueerd in steden en stedelijke gebieden. Aan de andere 
kant zien vele steden zich gesteld voor ernstige problemen en uitdagingen. Om deze reden wordt 
algemeen erkend dat steden/stedelijke gebieden speciale aandacht verdienen in de context van 
cohesiebeleid; aan de ene kant vertegenwoordigen zij centra van ontwikkeling, maar aan de 
andere kant hebben zij te maken met een groot aantal problemen op economisch, sociaal en 
milieugebied.

In Europa zijn er ongeveer 5 000 steden met een bevolking van tussen 5 000 en 50 000 inwoners 
en bijna 1 000 steden met een inwonertal van boven 50 000. Europa kan worden gekenschetst 
door territoriale diversiteit en polycentrische ontwikkeling; het relatief dichte stedelijke netwerk 
telt weinig zeer grote steden. In de Europese Unie woont slechts 7% van de mensen in steden 
van meer dan vijf miljoen inwoners, tegenover 25% in de Verenigde Staten van Amerika.5
Volgens het verslag Stand van zaken in Europese steden (“State of European Cities Report”)6

zijn de sterkste groeicijfers voor de stedelijke bevolking genoteerd in Spanje, waar sommige 
stedelijke gebieden hun bevolking zagen groeien met een jaarlijks gemiddelde van 2% of meer. 
Ook steden in Ierland, Finland en Griekenland lieten bevolkingsgroeicijfers zien die tot de 
hoogste in de EU behoorden. Veel stedelijke gebieden in Centraal- en Oost-Europa daarentegen 
hadden in dezelfde periode te maken met een globale bevolkingsafname. Voor vrijwel alle 
steden geldt dat de voorsteden groeien, en als ze al kleiner worden, dan is de bevolkingsafname 
er in de regel kleiner dan in de kernstad.

Door de aanzienlijke nationale verschillen is er geen internationale consensus over een 
gemeenschappelijke definitie van het begrip ‘stedelijk’, die van toepassing zou zijn op alle 
landen, of zelfs maar op alle landen binnen een regio. Er zijn veel pogingen gedaan om tot een 
gemeenschappelijke definitie van het begrip ‘stedelijk’ te komen. Er zijn definities van de VN7, 
de Wereldbank8, de OESO9, en van afzonderlijke landen. De meeste, zo niet alle definities zijn 
gebaseerd op statistische informatie over bevolkingsaantallen en -dichtheid. 

Hoewel de ruimtelijke spreiding van de bevolking natuurlijk van land tot land verschilt, hebben 
de Europese instellingen tot nu toe de indeling gevolgd die Eurostat10 heeft vastgesteld in zijn 
European regional and Urban statistics Reference guide (Europese referentiegids voor regionale 
en stedelijke statistieken). Hierin worden vier ruimtelijke schaalniveaus onderscheiden waarvoor 

                                               
5 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Groenboek Territoriale Cohesie - Van territoriale diversiteit een 
troef maken, Brussel, 2008.
6 Rapport “State of European Cities”: Adding Value to the European Urban Audit, 2007, beschikbaar via 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
7 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
8 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
9 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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waarnemingen worden verzameld. Deze lopen uiteen van de centrale stad, het stedelijke gebied 
in ruimere zin (Larger Urban Zone – LUZ), het stadsgewest (“Kernel”) voor negen hoofdsteden 
waar de functionele regio meerdere bestuurlijke eenheden beslaat, en tot slot het tussenstedelijke 
gebied of stedelijk ommeland (subcity district – SCD). Hoewel de definitie van Eurostat volledig 
toepasbaar is voor statistische doeleinden, lijkt het, met het oog op de bestaande verschillen en 
uiteenlopende benaderingen, zeer moeilijk om een algemene, duidelijke definitie op te stellen 
van het begrip ‘stedelijk’ in het kader van cohesiebeleid. Om die reden moet het 
definitieprobleem, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, worden overgelaten aan de 
lidstaten.

Voor het opstellen van een economische, sociale en territoriale ontwikkelingsstrategie moet het 
begrip ‘stedelijk’ in cohesiebeleid worden begrensd tot die gebieden waar een gedetailleerde 
dataset beschikbaar is, want alleen met duidelijke en kernachtige gegevens kunnen de problemen 
worden gemeten. Om dan de vooruitgang te kunnen meten en de problemen van stedelijke 
gebieden te identificeren is het noodzakelijk dat gedetailleerde statistische gegevens beschikbaar 
zijn. Hieruit is de zeer nuttige Europese Stadsaudit voortgekomen.

De stedelijke dimensie in cohesiebeleid
Historisch gezien heeft de stedelijke dimensie altijd los gestaan van het merendeel van de
structurele ingrepen. Vanaf 1990 waren er stedelijke proefprojecten en vanaf 1994 konden 
dankzij het communautaire initiatiefprogramma URBAN geïntegreerde modellen voor lokale 
ontwikkeling worden gestimuleerd.

Terwijl in de vorige programmaperiode specifieke middelen werden toegekend aan de 
verschillende stedelijke initiatieven, is dit niet het geval voor de periode 2007-2013. Na de 
goedkeuring van de nieuwe verordeningen betreffende de structuurfondsen is het beleid voor 
stedelijke ontwikkeling geïntegreerd (gemainstreamd) in de doelstellingen op het gebied van 
cohesie, hetgeen een duidelijke bevestiging vormt van het belang dat de Unie hecht aan dit 
aspect van het cohesiebeleid. Bij het opstellen van de NSR’s en OP’s, werden de lidstaten dus 
aangemoedigd, maar niet verplicht, daarin duurzame stedelijke ontwikkeling als een strategische 
prioriteit op te nemen. Het achterwege laten daarvan zou, gezien het belang van steden en 
stedelijke agglomeraties voor de Europese economie, ieder voornemen tenietdoen om een 
dynamische speler te zijn bij de inspanningen van de Unie om haar doelstellingen te bereiken.

De nu bestaande, herziene regelgeving biedt de beheersautoriteiten de mogelijkheid hun 
toevlucht te nemen tot een breed scala aan publiek-private samenwerkingsverbanden voor het 
beheer van fondsen die zijn bestemd voor stedelijke ontwikkeling. Zo kan met de 
structuurfondsen een onderneming voor financial engineering worden gefinancierd, zoals 
risicokapitaalfondsen, garantiefondsen of fondsen waaruit leningen worden verstrekt aan 
privépersonen. De Europese Commissie en de EIB hebben drie financiële instrumenten 
ontwikkeld, te weten JEREMIE11, JASPERS12 en JESSICA13. JESSICA (Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas - gezamenlijke Europese steun voor duurzame 
investering in stedelijke gebieden) is het meest belangrijk voor stedelijke ontwikkeling. Het 
beoogt met de beschikbare financiële middelen een hefboomeffect tot stand te brengen. De 

                                               
11 Vereenvoudigt de toegang tot financiering voor startende ondernemingen, en ondersteunt de ontwikkeling van 
microbedrijven en KMO’s.
12 Steunt de voorbereiding van grote projecten.
13 Steunt ‘financial engineering’ op het gebied van stedelijke ontwikkeling.
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terugverdiende fondsen moeten weer worden geïnvesteerd in stedelijke ontwikkeling, of 
opnieuw worden toegewezen aan de bestuursautoriteit voor andere stedelijke projecten. Jessica 
bevindt zich op dit moment in wezen nog in de beginfase.

Tot dusver is nog niet grondig geëvalueerd in hoeverre de lidstaten de stedelijke dimensie
hebben geïmplementeerd. De eerste tekenen beloven echter niet veel goeds. Nationale overheden 
en regio’s hebben in de meeste gevallen de steden niet de mogelijkheid geboden tot subdelegatie, 
omdat zij er de voorkeur aan geven om oproepen te doen tot het indienen van voorstellen in het 
kader van de verschillende sectorale beleidslijnen.

Toekomstige hoofdlijnen
Er wordt veel gedaan op intergouvernementeel niveau en op het niveau van internationale 
organisaties met betrekking tot stedelijk beleid. Er is echter een aantal gebieden waar nauwer 
toezicht, preciezere indicatoren en de ontwikkeling van soortgelijke methoden voor de 
implementatie van geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling wenselijk zijn. Verder geldt 
dat, als het Verdrag van Lissabon in de toekomst in werking treedt, territoriale cohesie en, als 
onderdeel daarvan, stedelijke ontwikkeling, de gezamenlijke verantwoordelijkheid worden van 
de lidstaten en de Europese Unie.

Programma’s voor stedelijke ontwikkeling moeten op lokaal en regionaal niveau worden 
ontworpen en uitgevoerd door mensen die de plaatselijke bewoners en de zakenwereld begrijpen. 
Subdelegatie is dan ook een zeer belangrijk instrument, zowel om de lokale bestuurscapaciteit te 
versterken als om een echte speler te worden in de territoriale en Europese groei.

Of regionale of subregionale organisaties daadwerkelijk grotere verantwoordelijkheid krijgen 
voor de programma’s van de structuurfondsen en de tenuitvoerlegging ervan, hangt niet alleen af 
van de totstandkoming van een positief kader op EU-niveau, in de vorm van verordeningen en 
richtlijnen, maar ook van de mate waarin nationale en regionale overheden en beheersautoriteiten 
bereid zijn hun grotere praktische betrokkenheid te aanvaarden en ze er de ruimte voor te geven.

In deze context is het de vraag in hoeverre het vrijwillige kader functioneert. In de toekomst 
zullen de steden naast regionale en nationale overheden een duidelijk rol moeten krijgen als 
bemiddelende instanties in het kader van een benadering met meerdere bestuursniveaus, en de 
stedelijke dimensie moet verplicht zijn.

Het komt vaak voor dat andere ontwikkelingsplannen worden voorbereid voordat steden de 
laatste hand hebben gelegd aan de geïntegreerde plannen voor stedelijke ontwikkeling. Willen de 
geïntegreerde plannen voor stedelijke ontwikkeling levensvatbaar zijn, dan is het van 
doorslaggevend belang dat er is voorzien in een representatieve beheers- en 
besluitvormingsstructuur. Daarnaast kan het idee van geïntegreerde stadsontwikkelingsplannen 
alleen een stap vooruit betekenen als er voldoende middelen beschikbaar zijn. Uw rapporteur is 
van mening dat begrotingstoewijzingen zoals deze bestonden onder de stedelijke initiatieven,
dienstig zouden zijn om te verzekeren dat de stedelijke dimensie voldoende middelen ontvangt, 
en roept daarom op om minimumfondsen verplicht te stellen. Hij stelt voor om deze vast te 
stellen op EUR 1 000 (bij het communautair initiatief Urban II was het minimumniveau van de 
uitgaven vastgesteld op EUR 500 per inwoner).

Om doeltreffend te zijn en om overal in de Gemeenschap binnen een redelijke termijn de 
Leipzig-doelstellingen te kunnen behalen, zijn voor stedelijke ontwikkeling duidelijk 
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omschreven belangrijke financiële middelen nodig. De private sector moet ook een belangrijke 
rol spelen bij het garanderen van een snelle convergentie van de stedelijke gebieden in de armste 
landen. Publiek-private samenwerkingsverbanden richten hun inspanningen op de bouw van 
infrastructuur en huisvesting. Het gebruik van effectieve financiële hulpmiddelen en 
kredietfaciliteiten zijn alle onmisbaar, willen de subsidies en leningen het gewenste effect 
sorteren bij het verzekeren van een snelle en doeltreffende ontwikkeling. Instrumenten voor 
financial engineering zoals Jessica hebben een aanzienlijk ontwikkelingspotentieel. Het principe 
van JESSICA waarbij geld wordt teruggewonnen en opnieuw geïnvesteerd, en het potentieel 
ervan voor economische groei verdienen hierbij nadruk. Jessica moet een primair hulpmiddel 
zijn bij de financiering van projecten voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

Het heeft de schijn dat, terwijl er veel lippendiensten worden bewezen aan het concept van een 
geïntegreerd transsectoraal implementatiebeleid, de bestaande bestuursstructuren in de lidstaten 
soms slecht zijn aangepast aan het bevorderen van horizontale samenwerking. Naast het 
regionaal beleid zijn er andere financiële beleidsterreinen van de Gemeenschap die effect hebben 
op steden en die ook financiële middelen kunnen bieden die voor stedelijke gebieden kunnen 
worden gebruikt. Hiervan zijn het Europese vervoersbeleid en het Europese beleid inzake 
onderzoek en ontwikkeling waarschijnlijk de belangrijkste. Het gevolg hiervan is een gebrek aan 
methoden die zijn afgestemd op de behoeften. Het ontbreken van een transsectorale 
beheersstructuur met het gezag om de nodige coördinatie zeker te stellen en vervolgens de 
nodige beslissingen te nemen, kan een groot probleem zijn. In de toekomst moeten deze 
beleidsterreinen hechter met het cohesiebeleid worden vervlochten.

Stedelijke problemen en de manier om deze te beheersen tot voordeel van alle betrokkenen 
verschillen van land tot land en van stad tot stad. De kracht van Europa ligt in zijn culturele 
verscheidenheid, in de rijkdom van zijn steden, dorpen en platteland, en in zijn culturele 
landschappen. Steden en regio’s concurreren met elkaar, maar tegelijkertijd hebben zij 
wederzijdse samenwerking nodig om wereldwijd concurrerend te kunnen zijn. De uitwisseling 
van ervaringen en best practice met betrekking tot de ontwikkeling en reconstructie van 
Europese steden is van bijzonder belang. De ervaringen van de meest succesvolle steden en de 
valkuilen waar de oudere lidstaten mee te maken hebben gehad moeten worden gedeeld door de 
lidstaten die onlangs zijn toegetreden. Instellingen zoals CEMR, Eurocities, EUKN, QeC ERAN 
en vele andere spelen in dit opzicht een essentiële rol.

Tenslotte, maar geenszins op de laatste plaats, is het belangrijk om stedelijke problemen te 
benaderen in de bredere context van de kloof tussen stad en platteland en om te zorgen voor een 
evenwichtige ontwikkeling van (binnen)stedelijke en voorstedelijke gebieden.
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