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Αειφόρος αστική ανάπτυξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση: Πλαίσιο ∆ράσης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το 1997 η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση �Προς ένα πρόγραµµα για το αστικό
περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση�. Η Επιτροπή εξεδήλωσε την πρόθεσή της να
εξετάσει τις πολιτικές της ΕΕ υπό το πρίσµα των επιπτώσεών τους στον αστικό χώρο και
να βελτιώσει την πολιτική της για την αστική ανάπτυξη. Οι αντιδράσεις από τα όργανα της
ΕΕ, τους Υπουργούς Περιφερειακής Πολιτικής και Χωροταξίας στις άτυπες συνεδριάσεις
τους και από εξωτερικές οργανώσεις ήταν πολύ θετικές, γεγονός που παρακίνησε την
Επιτροπή να λάβει περαιτέρω µέτρα.

Πολλές κοινοτικές πολιτικές έχουν, εκ των πραγµάτων, µεγάλη σηµασία για τον αστικό
χώρο, γεγονός το οποίο η ΕΕ δεν µπορεί να αγνοήσει. Η Κοινότητα έχει την ευθύνη να
εξασφαλίσει αποτελεσµατικότερες κοινοτικές πολιτικές, µε το να λαµβάνει περισσότερο
υπόψη το δυναµικό των αστικών περιοχών και τις προκλήσεις που αυτές αντιµετωπίζουν.
Στο παρόν Πλαίσιο ∆ράσης η Επιτροπή κάνει ένα παραπάνω βήµα προς την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας των πολιτικών της ΕΕ, οι οποίες προβλέπονται από τη Συνθήκη,
καθιστώντας τες περισσότερο �ευαίσθητες� σε θέµατα αστικού χώρου και εξασφαλίζοντας
τη διευκόλυνση της ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης. ∆εν επιχειρείται να αναληφθούν
νέες ευθύνες σε θέµατα αστικής ανάπτυξης ή να δοθούν ειδικοί ορισµοί για αστικά θέµατα
ή λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι ανάγκες προκύπτουν από τοπικές συνθήκες και
εντός του θεσµικού πλαισίου κάθε κράτους µέλους.

Το Πλαίσιο ∆ράσης της ΕΕ για αειφόρο αστική ανάπτυξη έχει στόχο τον καλύτερο
συντονισµό και τη συντονισµένη κοινοτική δράση για τα αστικά προβλήµατα και
συναρθρώνεται γύρω από τέσσερις αλληλοεξαρτώµενους στόχους πολιτικής.

1. Ενδυνάµωση της οικονοµικής ευηµερίας και της απασχόλησης σε µικρά και
µεγάλα αστικά κέντρα
 
 Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι είναι σηµαντικό να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα
της υποστήριξης που παρέχουν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, µε το να δοθεί στον
περιφερειακό προγραµµατισµό µία σαφής διάσταση αστικής ανάπτυξης. Προβλέπει
επίσης από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία την προώθηση µιας συνεργασίας ανάµεσα στις
αστικές περιοχές των διαφόρων κρατών µελών, µε στόχο τη δηµιουργία κοινών
αναπτυξιακών δυνατοτήτων.
 
 Επισηµαίνεται η σηµασία να δοθεί από τις πολιτικές απασχόλησης µεγαλύτερη
βαρύτητα στα αστικά θέµατα, µέσω της ενδυνάµωσης της συµµετοχής τοπικών
φορέων και της στήριξης των τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης και ανάπτυξης.
Ενισχύεται ο ρόλος των πόλεων ως κέντρων καινοτοµίας και οικονοµικής
ανάπτυξης.
 
 Η Επιτροπή θα προωθήσει, επίσης, στρατηγικές στον τοµέα των µεταφορών που θα
περιορίζουν την κυκλοφοριακή συµφόρηση και θα αναζητήσει τρόπους για τη
βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα δηµόσια µεταφορικά µέσα.
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2. Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης των
υποβαθµισµένων αστικών ζωνών

 
 Η µελλοντική συνεργασία για την καταπολέµηση των διακρίσεων και του
κοινωνικού αποκλεισµού, βάσει της νέας Συνθήκης του Άµστερνταµ, πρέπει να
λάβει υπόψη της ότι τα φαινόµενα αυτά εκδηλώνονται εντονότερα σε αστικές
περιοχές.
 
 Στο πλαίσιο της δράσης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, η Επιτροπή τάσσεται υπέρ
µιας τοπικής προσέγγισης για την αναζωογόνηση υποβαθµισµένων αστικών ζωνών,
η οποία συνδυάζει τις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτισµικές, περιβαλλοντικές,
συγκοινωνιακές διαστάσεις και τα θέµατα ασφάλειας. Εξίσου σηµαντική είναι η
εξάρτηση των αστικών περιοχών που αντιµετωπίζουν δυσκολίες από ευρύτερες
κοινωνικές και οικονοµικές στρατηγικές, προκειµένου να αποφεύγονται φαινόµενα
χωρικής διάσπασης µέσα στις αστικές περιοχές.
 
 Η Επιτροπή προβλέπει τη συνέχιση των προγραµµάτων για µια �δεύτερη ευκαιρία
στην εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση�.

 
3. Προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος: τοπική και παγκόσµια
αειφορία

 
 Το Πλαίσιο ∆ράσης επισηµαίνει εκείνες τις περιβαλλοντικές ενέργειες που έχουν
τις περισσότερες δυνατότητες να επιφέρουν ορατές και συγκεκριµένες βελτιώσεις
στις αστικές περιοχές. Παρουσιάζει επίσης ένα ευρύ φάσµα κοινοτικών
πρωτοβουλιών που επηρεάζουν την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, όπως η
διαχείριση της ενέργειας στα αστικά κέντρα, οι µεταφορές, η διαχείριση των
απορριµµάτων, η ποιότητα του αέρα, η ύδρευση, ο θόρυβος και η µόλυνση του
εδάφους.
 
 ∆ίνεται έµφαση στις ολοκληρωµένες προσεγγίσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης
και εξετάζονται οι τρόποι µε τους οποίους θα µπορούσαν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
να συµβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του αστικού χώρου.
 
 Το Πλαίσιο ∆ράσης τονίζει την ανάγκη επέκτασης των συστηµάτων οικολογικής
σήµανσης και οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου, για τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
 
 Η Επιτροπή δίνει έµφαση στη σηµασία της πρότασης οδηγίας για την φορολόγηση
των ενεργειακών προϊόντων, µε σκοπό την προστασία του κλίµατος, και
υπογραµµίζει τη συµβολή των πόλεων από αυτήν την άποψη.
 

4. Συµβολή στην καλή διακυβέρνηση των αστικών περιοχών και στην ενίσχυση του
τοπικού δυναµικού

Τονίζεται η ολοκληρωµένη προσέγγιση και ο συντονισµός ανάµεσα στα διάφορα
επίπεδα άσκησης κυβερνητικής εξουσίας και πολιτικής καθώς και η ανάγκη
µεγαλύτερης συµµετοχής των πολιτών.

Η Επιτροπή προβλέπει τη λήψη µέτρων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης των
τοπικών δυνατοτήτων καθώς και την στήριξη καινοτόµων στρατηγικών αστικής
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ανάπτυξης, που στοχεύουν στην προώθηση της καλής διακυβέρνησης, της
ενδυνάµωσης των τοπικών δοµών καθώς και της ασφάλειας στα αστικά κέντρα.
Προτείνει την ανάληψη δράσης για τη βελτίωση της συγκρισιµότητας  των
στατιστικών πληροφοριών για τις συνθήκες ζωής στα αστικά κέντρα και
προσφέρεται να στηρίξει την �πρωτοβουλία ανταλλαγής εµπειριών για την αστική
ανάπτυξη� που εγκαινίασαν τα Κράτη Μέλη.

Η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση της τεχνογνωσίας που σχετίζεται µε κάθε έναν από
αυτούς του τέσσερις στόχους και ενθαρρύνει τις ανταλλαγές εµπειριών ανάµεσα σε όλους
τους εµπλεκόµενους φορείς. Το 5ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Ερευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη θα συµβάλλει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Συνέχεια των ενεργειών

Το Πλαίσιο ∆ράσης θα συζητηθεί ευρύτατα στο Αστικό Φόρουµ που οργανώνει η
Επιτροπή στη Βιέννη στις 26 και 27 Νοεµβρίου 1998.

Η Επιτροπή θα βελτιώσει τον εσωτερικό συντονισµό των υπηρεσιών της όσον αφορά τα
αστικά θέµατα. Η διϋπηρεσιακή οµάδα που έχει συσταθεί, θα συνεχίσει να εξετάζει τις
επιπτώσεις των πολιτικών και των µέσων της ΕΕ στον αστικό χώρο, µε στόχο να υπάρξει
µεγαλύτερη ευαισθησία και να λαµβάνεται περισσότερο υπόψη η αστική τους διάσταση.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής θα προετοιµάσουν οριζόντιες ενέργειες κοινού
ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να συστήσει οµάδα εµπειρογνωµόνων που θα εξετάζει την
πρόοδο της εφαρµογής του Πλαισίου ∆ράσης και θα παρέχει συµβουλές στην Επιτροπή
για µελλοντικές δραστηριότητες. Ο διάλογος µε αντιπροσώπους από όλες τις βαθµίδες της
δηµόσιας διοίκησης και µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη µπορεί να οργανωθεί υπό µορφή
�ανοικτών συζητήσεων� καθώς και µε την τακτική επανάληψη του Αστικού Φόρουµ.

Η Επιτροπή θα εξετάζει τη συνολική πρόοδο της εφαρµογής του Πλαισίου ∆ράσης, στην
τριετή έκθεσή της για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή.
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1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Τον Μάϊο 1997, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση �Προς ένα πρόγραµµα για τον
αστικό χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση� (COM (97) 197), η οποία αποτέλεσε το έναυσµα
ενός µεγάλου διαλόγου για τις πολιτικές αστικής ανάπτυξης και προκάλεσε µεγάλο
ενδιαφέρον εκ µέρους των οργάνων της ΕΕ. Οι υπουργοί Περιφερειακής Πολιτικής και
Χωροταξίας χαιρέτισαν την πρωτοβουλία της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η
Επιτροπή των Περιφερειών και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσαν
γνωµοδοτήσεις µε τις οποίες καλούσαν την Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράση.
Θετική υπήρξε, επίσης, και η ανταπόκριση τοπικών κυβερνητικών ενώσεων και
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µικρών και µεγάλων αστικών κέντρων.

Για να συνεχισθεί ο διάλογος αυτός, η Επιτροπή αποφάσισε να παρουσιάσει ένα Πλαίσιο
∆ράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Το εν λόγω πλαίσιο
είναι ένα πρώτο βήµα για να τηρηθεί η δέσµευση που περιέχει η ανακοίνωση για
�µεγαλύτερο συντονισµό των κοινοτικών πολιτικών αστικής ανάπτυξης�, έτσι ώστε �να
ενισχυθεί ή να αποκατασταθεί ο ρόλος των ευρωπαϊκών πόλεων ως χώρων κοινωνικής και
πολιτισµικής ολοκλήρωσης, ως πηγών οικονοµικής ευηµερίας και αειφόρου ανάπτυξης και
ως βάσης δηµοκρατικής διακυβέρνησης�. Το πλαίσιο δράσης σε επίπεδο ΕΕ βασίζεται σε
προηγούµενες πρωτοβουλίες αστικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα λαµβάνει υπόψη τις
πρόσφατες εξελίξεις, που σχετίζονται ιδιαίτερα µε πολιτικές αστικής ανάπτυξης:

•  Τη Συνθήκη του Άµστερνταµ που ανάγει την αειφόρο ανάπτυξη σε ρητό στόχο της ΕΕ,
επισφραγίζει τις απαιτήσεις για την ολοκλήρωση της πολιτικής στον τοµέα αυτό και
ορίζει την καταπολέµηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού ως νέα
πεδία δράσης.

•  Το Πρόγραµµα ∆ράσης 20001 και τις νέες προτάσεις κανονισµών για τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία που δίνουν έµφαση στις �αστικές περιοχές που βρίσκονται σε δυσχερή θέση�,
στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη καθώς και στην ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών⋅ την έγκριση
ισχυρότερων προενταξιακών στρατηγικών για τις υποψήφιες χώρες.

•  Τη δέσµευση της ΕΕ το 1997 στο Πρωτόκολλο του Κυότο, που εγκρίθηκε από την
Τρίτη ∆ιάσκεψη των Συµµετεχόντων Μερών στη Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων
Εθνών για τις Κλιµατικές Μεταβολές, που περιέχει νοµικά δεσµευτικούς στόχους για
τη µείωση και τον περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Η ΕΕ και τα
κράτη µέλη της είναι µέρη της σύµβασης και προτίθενται να καταστούν συµβαλλόµενα
µέρη στο Πρωτόκολλο.

•  Την επανεξέταση του 5ου Προγράµµατος Περιβαλλοντικής ∆ράσης2 που προβλέπει την
επεξεργασία �µιας συνολικής προσέγγισης των ζητηµάτων αστικής ανάπτυξης,
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην απαιτούµενη βοήθεια για τη στήριξη ενεργειών των
τοπικών αρχών, για να εφαρµόσουν το πρόγραµµα και το Local Agenda 21�.

•  Τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση3 και τα εθνικά προγράµµατα δράσης
για την απασχόληση.

•  Την πρόταση για το 5ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας4, που παραθέτει
ορισµένα θεµατικά προγράµµατα για πολιτικές αστικής ανάπτυξης, περιλαµβανοµένης
της βασικής δράσης �Η πόλη του αύριο και η πολιτιστική κληρονοµιά�.

•  Την ανακοίνωση της Επιτροπής �Για µια Ευρώπη της γνώσης�5, που προτείνει την
αναδιατύπωση κοινοτικών προγραµµάτων για την εκπαίδευση, την επαγγελµατική
κατάρτιση και τη νεότητα.
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•  Την ανακοίνωση της Επιτροπής που προτείνει πρόγραµµα-πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό
πολιτισµό6 για την περίοδο 2000-2004.

•  Το σχέδιο ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου (ΣΑΚΧ) που δίνει έµφαση στην ανάγκη
για την ισόρροπη και πολυκεντρική αστική ανάπτυξη.

 
2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
 
 Οι αστικές περιοχές της Ευρώπης παρουσιάζουν τεράστια πολυµορφία. Το 20% περίπου
του πληθυσµού της ΕΕ ζει σε µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα άνω των 250.000
κατοίκων, ένα άλλο 20% ζει σε πόλεις µεσαίου µεγέθους 50.000 έως 250.000 κατοίκων
και το 40% του πληθυσµού ζει σε µικρότερα αστικά κέντρα µε 10.000 έως 50.000
κατοίκους. Σηµαντικές διαφορές ως προς την οικονοµική διάρθρωση και τις λειτουργίες,
την κοινωνική σύνθεση, το µέγεθος του πληθυσµού και τη δηµογραφική διάρθρωση καθώς
και τη γεωγραφική θέση διαµορφώνουν τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι αστικές
περιοχές. Οι εθνικές διαφορές ως προς τις παραδόσεις και τον πολιτισµό, τις οικονοµικές
επιδόσεις, τις νοµικές και θεσµικές ρυθµίσεις και την πολιτική του δηµοσίου τοµέα έχουν
σηµαντική επίπτωση στα µικρά και µεγάλα αστικά κέντρα. ∆εν υπάρχει ενιαίο πρότυπο
ευρωπαϊκής πόλης. Η διεύρυνση της ΕΕ θα σηµάνει την ένταξη και άλλων µικρών και
µεγάλων πόλεων, η ανάπτυξη των οποίων κατά τις τελευταίες δεκαετίες οφειλόταν σε
διαφορετικές δυναµικές. Η ποιότητα της τοπικής διακυβέρνησης προσδιορίζει την
ικανότητα αντιµετώπισης νέων προκλήσεων.
 
 Παρά την πολυµορφία τους, οι µικρές και µεγάλες πόλεις όλης της Ευρώπης
αντιµετωπίζουν την κοινή πρόκληση της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης, την οποία
ορισµένες πόλεις χειρίζονται µε µεγαλύτερη επιτυχία σε σύγκριση µε ορισµένες άλλες
(περιγραφή των προκλήσεων παρουσιάζεται στο παράρτηµα Ι). Η οικονοµική ευηµερία
και η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και η προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος
πρέπει να αποτελούν συµπληρωµατικούς και αλληλοενισχυόµενους στόχους. Οι
στρατηγικές αστικής ανάπτυξης πρέπει να συνδυάζουν δράσεις, οι οποίες:
 
•  βελτιώνουν την οικονοµική ευρωστία των πόλεων, κυρίως στις αναπτυξιακά
καθυστερηµένες περιφέρειες, µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της αύξησης της
παραγωγικότητας και της αξιοποίησης νέων πηγών απασχόλησης στις µικρού, µεσαίου
και µεγάλου µεγέθους πόλεις και προωθούν ένα πολυκεντρικό ευρωπαϊκό σύστηµα
αστικής ανάπτυξης⋅

•  εξασφαλίζουν τον δίκαιο επιµερισµό των ωφελειών που προκύπτουν από την αύξηση
της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, µειώνουν τον κοινωνικό
αποκλεισµό και βελτιώνουν την ασφάλεια⋅ ο κοινωνικός αποκλεισµός καταστρέφει τις
ζωές αυτών που τον υφίστανται και απειλεί την κοινωνική ολοκλήρωση, την
ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη µικρών και µεγάλων πόλεων⋅

•  καθιστούν τα αστικά κέντρα περισσότερο βιώσιµα από περιβαλλοντική άποψη και
αποτρέπουν την επιβολή του κόστους ανάπτυξής τους στο άµεσο περιβάλλον τους,
στις γύρω αγροτικές περιοχές, στις περιφέρειες, στον ίδιο τον πλανήτη και στις
µελλοντικές γενιές⋅

•  ενθαρρύνουν καινοτόµες και ελαστικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την
ανάπτυξη αστικών θεσµικών φορέων που θα διευρύνουν τη συµµετοχή και θα
ενσωµατώνουν τις ενέργειες των εταίρων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα και
των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, από το ευρωπαϊκό µέχρι το τοπικό επίπεδο, και
αυξάνουν τη συνεργία και τη συνεργασία ανάµεσα σε επίπεδο θεσµικών διαδικασιών
και διαχείρισης των πόρων.
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 Αυτό απαιτεί δράση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Γενικά, την κύρια ευθύνη για τη
δράση την έχουν τα κράτη µέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές. Υπάρχουν,
ωστόσο, τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους η Κοινότητα πρέπει να δώσει µεγαλύτερη
βαρύτητα σε θέµατα αστικής ανάπτυξης:
 
 Πρώτον, το 80% του πληθυσµού της ΕΕ ζει σε µικρά και µεγάλα αστικά κέντρα*. Τα
προβλήµατα που οφείλονται στις οικονοµικές, κοινωνικές και δηµογραφικές αλλαγές,
στην υπερκατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων, τη δηµιουργία απορριµµάτων και τη
ρύπανση, καθώς και οι κίνδυνοι από τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές,
συγκεντρώνονται κατ` εξοχήν στις αστικές περιοχές. Ταυτόχρονα, λόγω της συγκέντρωσης
οικονοµικών, υλικών και πνευµατικών πόρων, οι µεγάλες και µικρές πόλεις είναι κέντρα
επικοινωνίας, δηµιουργικότητας, καινοτοµίας και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Αποτελούν
τις κινητήριες δυνάµεις της ευρωπαϊκής οικονοµίας που παρέχουν στην ΕΕ τη δυνατότητα
να διατηρεί ισχυρή θέση στην παγκόσµια οικονοµία και κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα
στοχεύουν στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, στην επίλυση περιβαλλοντικών
προβληµάτων και στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής για όλους τους πολίτες.
∆ηµιουργούν επίσης πρότυπα που επηρεάζουν σηµαντικά τον αγροτικό κόσµο. Η
πολυµορφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αστικών κέντρων αποτελούν σηµαντικό
στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισµού.
 
 ∆εύτερον, πολλές πολιτικές της ΕΕ έχουν εκ των πραγµάτων µεγάλη σηµασία για τον
αστικό χώρο, την οποία η ΕΕ δεν µπορεί να αγνοήσει. Η Κοινότητα έχει ευθύνη να
εξασφαλίζει ότι οι διάφορες κοινοτικές πολιτικές καθίστανται αποτελεσµατικότερες µε το
να λαµβάνονται περισσότερο υπόψη οι κίνδυνοι και η δυναµική των αστικών περιοχών.
Αυτό ισχύει κατ` εξοχήν για τις πολιτικές οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και
προστασίας του περιβάλλοντος, που καθορίζονται στη Συνθήκη περί της ΕΕ. Η Συνθήκη
του Άµστερνταµ προβλέπει την ανάληψη περαιτέρω δράσης από την ΕΕ στους τοµείς της
απασχόλησης, της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού, της εξάλειψης των
διακρίσεων και της βελτίωσης της ασφάλειας µέσω της συνεργασίας των αστυνοµικών και
δικαστικών αρχών. Απαιτεί επίσης από όλες τις κοινοτικές πολιτικές να λαµβάνουν
περισσότερο υπόψη τα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.
 
 Για την αναβάθµιση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, η ΕΕ ενεργοποιεί
σηµαντικότατους χρηµατοδοτικούς πόρους και έχει άµεσο συµφέρον και ευθύνη να είναι η
δράση της αποτελεσµατικότερη. Οι περιφερειακές ανισότητες σε όλη την ΕΕ αντανακλούν
κατά κύριο λόγο τα σχετικά πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες των µικρών και µεγάλων
πόλεων. Οι προσπάθειες της ΕΕ για τη µείωση των ανισοτήτων θα είναι
αποτελεσµατικότερες, όταν θα µπορούν να αντιµετωπίζουν µε συγκεκριµένο τρόπο τα
προβλήµατα αστικής ανάπτυξης και θα αξιοποιούν τον ρόλο των µικρών και µεγάλων
πόλεων ως κινητήριας δύναµης για οικονοµική ανάπτυξη και κέντρων καινοτοµίας. Η
διεύρυνση της ΕΕ θα εντείνει τις πιέσεις για ακόµα µεγαλύτερη συγκέντρωση των
οικονοµικών δραστηριοτήτων και ταχύτερη αστικοποίηση. Η ΕΕ παίζει σηµαντικό ρόλο
στην προώθηση ενός ισορροπηµένου συστήµατος ευρωπαϊκής αστικής ανάπτυξης.
 
 Η διάσταση της αστικής ανάπτυξης µπορεί επίσης να ενσωµατώνεται περισσότερο στην
πολιτική της ΕΕ βάσει των νέων διατάξεων για την απασχόληση, τον κοινωνικό
αποκλεισµό και τις διακρίσεις που περιέχει η Συνθήκη του Άµστερνταµ. Ενώ η
                                                          
 * Ο ακριβής ορισµός των όρων �µεγάλες πόλεις�, �µικρές πόλεις� και �αστικές περιοχές� διαφέρει από χώρα
σε χώρα. Στο παρόν έγγραφο, οι όροι αυτοί χρησιµοποιούνται εναλλακτικά και δηλώνουν όλους τους τύπους
αστικών οικισµών.
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µακροοικονοµική πολιτική και οι γενικές πολιτικές για την αγορά εργασίας αποτελούν τα
βασικά µέσα της πολιτικής για την απασχόληση, αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο
οι τοπικές ικανότητες για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στα αστικά κέντρα, µε την
αξιοποίηση νέων πηγών απασχόλησης µέσω πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης και
απασχόλησης, εταιρικών σχέσεων ανάµεσα στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και της
υποστήριξης των ΜΜΕ. Μια κοινωνία που προωθεί την κοινωνική ένταξη αποτελεί
βασικό πεδίο του προγράµµατος κοινωνικής δράσης της Επιτροπής: η
αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών για την καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών µπορούν να βελτιωθούν
µέσω της υιοθέτησης καλύτερα συντονισµένων προσεγγίσεων µε συγκεκριµένους στόχους
στις αστικές περιοχές.
 
 Για την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς απαιτείται ένα ελεύθερο πεδίο δράσης σε όλη
την ευρωπαϊκή επικράτεια µε κοινά περιβαλλοντικά πρότυπα, τα οποία προστατεύουν
ταυτόχρονα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων των
αστικών κέντρων. Οι πολιτικές και τα προγράµµατα της ΕΕ παρέχουν πλαίσιο δράσης σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Έχουν ήδη επίπτωση στο περιβάλλον των
αστικών και περιαστικών περιοχών και δηµιουργούν ευθύνες και ευκαιρίες για τις τοπικές
και περιφερειακές κυβερνήσεις. Ορισµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα που εµφανίζονται
σε αστικές περιοχές (παραδείγµατος χάρη, η ατµοσφαιρική ρύπανση και η ύπαρξη
φυσικών ή τεχνολογικών κινδύνων) υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα ή δεν µπορούν να
λυθούν µόνο από τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές. Για το λόγο αυτό, απαιτείται
η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Άλλα προβλήµατα (όπως η ηχορύπανση) απαιτούν
ιδιαίτερη προσοχή, λόγω του µεγέθους και της σοβαρότητας των επιπτώσεών τους στα
οικοσυστήµατα ή στην ανθρώπινη υγεία. Ορισµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως τα
χαµηλά επίπεδα όζοντος και η υπερεκµετάλλευση των υπογείων υδάτων, επιδεινώνονται
αντί να βελτιώνονται7. Σε µια ευρύτερη κλίµακα, οι διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ για το
περιβάλλον του πλανήτη -και κυρίως οι νέες δεσµεύσεις στο πλαίσιο της Σύµβασης του
ΟΗΕ για τις κλιµατικές µεταβολές- είναι δύσκολο να τηρηθούν χωρίς ειδική µέριµνα για
τις αστικές περιοχές.
 
 Οι πολιτικές της ΕΕ σε όλους αυτούς τους τοµείς αφορούν ιδιαίτερα τις αστικές περιοχές
και, παράλληλα µε τις ευθύνες της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων, οι οργανισµοί
τοπικής αυτοδιοίκησης µικρών και µεγάλων πόλεων µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά
στην επίτευξη των στόχων που περιέχει η Συνθήκη. Η ΕΕ παίζει επίσης ένα ρόλο στην
προώθηση, τη συνεργασία και οργάνωση δικτύων βάσει των διαφόρων κοινοτικών
πολιτικών, µέσω ενεργειών και θεσµικών φορέων στα αστικά κέντρα σε όλη την ΕΕ. Είναι
σε θέση να συµβάλει στον εντοπισµό και τη διάδοση γνώσεων για νέες προσεγγίσεις
πολιτικής που προέρχονται από τα κράτη µέλη και στην ανάπτυξη προτύπων ορθής
πρακτικής. Η Κοινότητα καταβάλλει ήδη σηµαντικές προσπάθειες σε πολλούς τοµείς,
περιλαµβανοµένων της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, της εκπαίδευσης, της
επαγγελµατικής κατάρτισης, της δια βίου κατάρτισης, της έρευνας και ανάπτυξης, της
πληροφόρησης και επικοινωνίας, της ανάπτυξης επιχειρήσεων και επιχειρηµατικού
πνεύµατος, του περιβάλλοντος, των µεταφορών και του πολιτισµού. Η σαφέστερη
αναγνώριση της αστικής διάστασης αυτών των προσπαθειών και ο καλύτερος συντονισµός
τους, µπορούν να αυξήσουν την καταλληλότητα και τη συνεργία τους προς όφελος της
βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.
 
 Τρίτον, µε τον πλήρη σεβασµό της αρχής της επικουρικότητας, πρέπει να διασφαλιστεί ότι
οι πολιτικές και οι δράσεις της ΕΕ θα συµβάλλουν στην πιο ολοκληρωµένη αντιµετώπιση
των αστικών προβληµάτων και ότι οι αρχές της ορθής αστικής διακυβέρνησης δεν θα
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προσκρούουν σε κανόνες και πρακτικές που εφαρµόζονται σε επίπεδο ΕΕ. Η ανάπτυξη
ολοκληρωµένων προσεγγίσεων για τη διαχείριση του αστικού χώρου, που θεωρούνται
απαραίτητες προϋποθέσεις για την αντιµετώπιση σύνθετων και αλληλοσυνδεόµενων
προβληµάτων και για τη µεγιστοποίηση του δυναµικού των αστικών κέντρων,
υπονοµεύεται από παραδοσιακές κλαδικές προσεγγίσεις και από τον κατακερµατισµό
εξουσιών και αρµοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Το γεγονός αυτό
µειώνει την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων σε τοπικό επίπεδο. Όλοι οι πολίτες και οι
µόνιµοι κάτοικοι της ΕΕ έχουν δικαίωµα στη διαφανή, υπεύθυνη και αποτελεσµατική
διακυβέρνηση των πόλεων και έχουν επίσης δικαίωµα να συµµετέχουν στον τρόπο
διαχείρισης της συνοικίας και της πόλης τους. Έχουν και οι ίδιοι ευθύνη να γίνουν οι
αστικές περιοχές της Ευρώπης περισσότερο βιώσιµοι χώροι διαβίωσης και εργασίας. Η
ορθή διακυβέρνηση των αστικών περιοχών και η τοπική δράση έχουν µεγάλη σηµασία για
την αποτελεσµατική εφαρµογή των πολιτικών της ΕΕ και την ικανοποίηση των διεθνών
δεσµεύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη, σύµφωνα µε την Agenda 21 και το Habitat II.
 
3. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
 
 Η Επιτροπή εξετάζει σοβαρά τις επιπτώσεις των πολιτικών και των µέσων της ΕΕ στις
αστικές περιοχές καθώς και τους τρόπους της καλύτερης εφαρµογής και συντονισµού
τους. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι ενέργειες που προτίθεται να θέσει σε
εφαρµογή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε στόχο να συµβάλει σε µια ολοκληρωµένη
στρατηγική και, σε τελική ανάλυση, περισσότερο βιώσιµη προσέγγιση των αστικών
προβληµάτων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διερευνά και άλλα µέτρα που µπορεί να λάβει
στο µέλλον προς αυτή την κατεύθυνση.
 
 Υπάρχει ήδη ένα ευρύ φάσµα πολιτικών και µέσων για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων
αστικής ανάπτυξης. Μέσω του παρόντος σχεδίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα
παραπέρα βήµα για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών και των µέσων
της ΕΕ που προβλέπονται από τη Συνθήκη, καθιστώντας τα περισσότερο ευαίσθητα σε
θέµατα αστικής ανάπτυξης και εξασφαλίζοντας ότι θα συµβάλλουν στην επιδίωξη κοινών
στόχων. Απαιτείται η προσαρµογή ορισµένων υφισταµένων µέσων. Σε ορισµένους τοµείς,
πρέπει να αναπτυχθούν νέα µέσα, που θα συµπληρώνουν το υφιστάµενο σύνολο µέσων.
 
 Οι παρούσες ενέργειες διέπονται κυρίως από τις εξής αρχές: επικουρικότητα,
ολοκλήρωση, εταιρική σχέση, βιωσιµότητα του περιβάλλοντος, αποδοτικότητα των
αγορών. Ειδικοί ορισµοί και λύσεις για αστικά ζητήµατα πρέπει να προκύψουν
αναγκαστικά από τοπικές αναλύσεις και χάραξη στρατηγικής εντός του θεσµικού πλαισίου
κάθε κράτους µέλους.
 
 Η επικουρικότητα προβλέπει τη λήψη αποφάσεων στο κατώτερο δυνατό επίπεδο. Οι
δράσεις της ΕΕ στις αστικές περιοχές θα έχουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, όταν θα
έχουν συµπληρωµατικό χαρακτήρα προς τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δράσεις
και θα προσδίδουν σε αυτές µια κοινοτική διάσταση. Η δράση της ΕΕ αναλαµβάνεται όταν
δεν είναι δυνατό να αναληφθεί δράση σε χαµηλότερο επίπεδο, που να έχει την ίδια
αποτελεσµατικότητα και το ίδιο κόστος. Γενικά, πρέπει να καθιστά το πλαίσιο πολιτικής
της ΕΕ περισσότερο δεκτικό ως προς τις αστικές ανάγκες και να δηµιουργεί τα µέσα που
θα µπορούν να αξιοποιούν προς όφελός τους οι µεγάλες και µικρές πόλεις. Πρέπει επίσης
να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να εφαρµόζουν την αρχή της επικουρικότητας στο
εσωτερικό τους. Η συµµετοχή, η αξιοπιστία και οι τοπικές ικανότητες αποτελούν
απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική λειτουργία της επικουρικότητας.
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 Πολλά από τα κοινά προβλήµατα των αστικών περιοχών είναι πολυδιάστατα και µπορούν
να αποδοθούν σε έλλειψη ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του δηµόσιου τοµέα, και σε
κάθετο επίπεδο, ανάµεσα στις διάφορες βαθµίδες διοίκησης, και σε οριζόντιο, ανάµεσα
στους διάφορους τοµείς πολιτικής. Οι εθνικές και κοινοτικές πολιτικές µπορούν να
αποτελέσουν τους καταλύτες για στενότερη συνεργασία ανάµεσα σε οργανισµούς που
ασχολούνται µε τα οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτισµικά, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά
ζητήµατα αστικής ανάπτυξης στην πόλη ή σε υπο-περιφερειακό και περιφερειακό επίπεδο.
Μεγάλη σηµασία έχει επίσης η δυνατότητα συµµετοχής των αρχών αστικής
διακυβέρνησης στη διαµόρφωση και εφαρµογή των σχετικών πολιτικών της ΕΕ.
 
 Η εταιρική σχέση είναι αναγκαία, επειδή τα σύνθετα προβλήµατα αστικής ανάπτυξης δεν
µπορούν να επιλύονται µόνο από τους κυβερνητικούς φορείς. Η επίλυση προβληµάτων
αποτελεί κοινή ευθύνη που απαιτεί δράση εκ µέρους όλων των αρµοδίων φορέων
διακυβέρνησης. Σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να συµµετέχουν οι πολίτες, ο ιδιωτικός τοµέας
και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εξασφαλίζοντας έτσι, ότι λαµβάνονται υπόψη οι
απόψεις όλων των βασικών συντελεστών, ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες των τοπικών
δικαιούχων στόχου, ότι συγκεντρώνονται όλοι οι δυνατοί πόροι και ότι αυξάνεται ο
βαθµός συµµετοχής και δέσµευσης. Με τον τρόπο αυτό η πολιτική αποκτά µεγαλύτερη
νοµιµότητα και αποτελεσµατικότητα.
 
 Οι δράσεις της ΕΕ για την αστική ανάπτυξη πρέπει να εντάσσονται στην αρχή της
βιωσιµότητας του περιβάλλοντος. Η ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, χωρίς να
τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να αντιµετωπίζουν τις δικές τους
ανάγκες, απαιτεί την υιοθέτηση προσέγγισης προληπτικού χαρακτήρα, την αποδοτική
χρησιµοποίηση φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των
απορριµµάτων και της ρύπανσης, µε τρόπους που θα λαµβάνουν υπόψη την ισορροπία των
οικοσυστηµάτων.  Πρέπει να αποθαρρύνονται οι δραστηριότητες που έχουν ανεπιθύµητες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, π.χ. µέσω της εφαρµογής της αρχής �ο ρυπαίνων πληρώνει�.
Η περιβαλλοντική επίπτωση µπορεί να µειωθεί, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η σχέση
ανάµεσα στην ποιότητα του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των κοινωνικών και
οικονοµικών συνθηκών και της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές.
 
 Η αρχή της επάρκειας της αγοράς δίνει έµφαση στην ανάγκη να αξιοποιείται όσο το δυνατό
περισσότερο ο µηχανισµός της αγοράς για την ανάπτυξη της οικονοµικής δυναµικής των
αστικών περιοχών και των συστηµάτων και για την ικανοποίηση των εµφανιζόµενων
οικονοµικών τάσεων και κοινωνικών προτιµήσεων. Ταυτόχρονα, απαιτείται συχνά η
παρέµβαση λόγω ανεπαρκειών της αγοράς, περιλαµβανοµένων των συνεπειών στο
σύστηµα διανοµής ή του ανεπαρκούς συστήµατος τιµολόγησης.
 
 Ορµώµενη από αυτές τις αρχές, η δράση σε επίπεδο ΕΕ µπορεί να λαµβάνει ή να
συνδυάζει διάφορες µορφές: ανάπτυξη πολιτικής, περιλαµβανοµένης, κατά περίπτωση της
νοµοθεσίας σε τοµείς αρµοδιότητας της ΕΕ⋅ µέτρα σε επίπεδο αγοράς⋅ χορήγηση
χρηµατοδοτήσεων, κυρίως µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων⋅ ανάπτυξη της τεχνογνωσίας
για τις αστικές πολιτικές και µέσα άσκησης πολιτικής για την αστική ανάπτυξη και
ανταλλαγές εµπειριών για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων και
της διαχείρισης.
 
 Στα επόµενα κεφάλαια, οι προτεινόµενες ενέργειες κατατάσσονται µε βάση τέσσερις
αλληλεξαρτώµενους στόχους πολιτικής:
•  ενδυνάµωση της οικονοµικής ευηµερίας και της απασχόλησης στις µικρές και µεγάλες
πόλεις
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•  προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης των αστικών
περιοχών

•  προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος: για την τοπική και συνολική
βιωσιµότητα του περιβάλλοντος

•  συµβολή στην καλή διακυβέρνηση των αστικών περιοχών και στην ενίσχυση του
τοπικού δυναµικού.

 
 Επειδή αυτοί οι στόχοι είναι αλληλεξαρτώµενοι, οι προτεινόµενες ενέργειες µπορεί να
έχουν πολλαπλούς στόχους. Παραδείγµατος χάρη, οι ενέργειες στα πλαίσια των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων που αποσκοπούν στην οικονοµική ανάπτυξη των πόλεων και στη
µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων πρέπει επίσης να συµβάλουν στην προστασία και
βελτίωση του αστικού χώρου καθώς και στην κοινωνική συνοχή. Οι ενέργειες που
αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του αστικού χώρου, πρέπει να καθιστούν
ελκυστικότερες τις µικρές και µεγάλες πόλεις και την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες σε αυτές. Τα µέτρα για τη βιωσιµότητα των
µεταφορών, παράλληλα µε την προώθηση των οικονοµιών των αστικών κέντρων,
συµβάλλουν στην κοινωνική ένταξη και στη βελτίωση των αστικών χώρων.
 
 Αν και το παρόν πλαίσιο δράσης αφορά κατά κύριο λόγο την ΕΕ µε τη σηµερινή της
σύνθεση, ενθαρρύνεται έντονα η συµµετοχή υποψηφίων χωρών, ανεξάρτητα από το αν
αυτή ήδη υφίσταται ή προβλέπεται να εφαρµοσθεί (π.χ. στα προγράµµατα εκπαίδευσης,
επαγγελµατικής κατάρτισης, �Οι νέοι για την Ευρώπη�, LIFE, SAVE και στο πρόγραµµα-
πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας).
 
3.1. Η ενδυνάµωση της οικονοµικής ευηµερίας και της απασχόλησης στις µικρές

και µεγάλες πόλεις
 
3.1.1 Στόχοι πολιτικής
 
 Η ενιαία αγορά και η οικονοµική και νοµισµατική ένωση παρέχουν την οικονοµική βάση
για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων. Η δράση της ΕΕ ειδικά για τα αστικά κέντρα
πρέπει να συµβάλει κυρίως στην επίτευξη των εξής στόχων:
 
•  Στην ενδυνάµωση του ρόλου των µικρών και µεγάλων πόλεων ως κέντρων
περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης, αύξησης της παραγωγικότητας και της
απασχόλησης, µέσω της ρητής ενσωµάτωσης του πολεοδοµικού προγραµµατισµού για
τα αστικά κέντρα⋅ στήριξη ενός πολυκεντρικού, ισόρροπου συστήµατος διοίκησης των
αστικών κέντρων8 και συνεργασία µεταξύ των πόλεων.

•  Προώθηση µιας πολύµορφης, ευέλικτης και ανταγωνιστικής αστικής οικονοµίας, µε
ιδιαίτερη έµφαση στο ανθρώπινο δυναµικό, την καινοτοµία, το επιχειρηµατικό πνεύµα
και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, συµπεριλαµβανοµένου και του τουρισµού. Για την
επίτευξη των ανωτέρω απαιτούνται µέσα στήριξης όπως η επάρκεια των µεταφορικών
µέσων, τα συστήµατα επικοινωνιών και πολεοδοµικού σχεδιασµού, το καλό φυσικό
περιβάλλον και η υλικοτεχνική υποδοµή, οι καλές περιβαλλοντικές επιδόσεις των
επιχειρήσεων, η καλή ποιότητα ζωής από κοινωνική και πολιτιστική άποψη και ένα
ελκυστικό αστικό περιβάλλον.

•  Υποστήριξη της ανάπτυξης γνώσεων και εµπειριών όσον αφορά τις οικονοµικές
επιδόσεις αστικών περιοχών, περιλαµβανοµένων των όρων που απαιτούνται για τις
επιδόσεις αυτές, της επίπτωσης των κοινοτικών πολιτικών και των ορθών πρακτικών
αστικής διαχείρισης.
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3.1.2 ∆ράση
 Τα βασικά µέσα της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό είναι τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Ο ρόλος των
µεγάλων πόλεων ως κέντρων περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης και καινοτοµίας
πρέπει να αντιµετωπίζεται σαφέστερα κατά τη χρησιµοποίηση των πόρων των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Οι τοπικές ικανότητες για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης
στις αστικές περιοχές είναι σηµαντικές και πρέπει να λαµβάνονται περισσότερο υπόψη
κατά τη χάραξη πολιτικών για την απασχόληση. Η Κοινότητα έχει επίσης ευθύνη να
εξασφαλίζει σωστό πλαίσιο ανταγωνισµού και µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην
ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ των πόλεων καθώς και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας για
τις ορθές πολιτικές και πρακτικές.
 
 ∆ράση 1: Ειδικός αστικός προγραµµατισµός που χρηµατοδοτείται από τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία
 
 Για την περίοδο 2000-2006, η Επιτροπή έχει προτείνει συνολική χρηµατοδότηση ύψους
286,3 δις ευρώ (τιµές 1999) για διαρθρωτικές πολιτικές, εκ των οποίων τα 2/3 περίπου θα
διατεθούν για τον Στόχο 1 και ποσό 21 δις ευρώ για το Ταµείο Συνοχής. Επιπλέον, ποσό
46,9 δις ευρώ θα χορηγηθεί στις υπό ένταξη χώρες, από το οποίο τα 7,3 δις ευρώ θα
διατεθούν µέσω του προενταξιακού διαρθρωτικού µέσου για τους τοµείς των µεταφορών
και του περιβάλλοντος (ISPA).
 
 Λόγω του καθοριστικού ρόλου των µικρών και µεγάλων πόλεων στην περιφερειακή
ανάπτυξη και των περιφερειακών ανισοτήτων της ΕΕ, για να είναι η περιφερειακή
πολιτική αποτελεσµατική, η χρηµατοδότηση αυτή πρέπει να συνδέεται ρητά µε τις ανάγκες
των αστικών περιοχών και την ανάπτυξη του δυναµικού των περιφερειών. Αυτό είναι
δυνατό να επιτευχθεί µέσω της ρητής ενσωµάτωσης της αστικής ανάπτυξης στον
προγραµµατισµό των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Το γεγονός αυτό θα αυξήσει τη νοµιµότητα
και την ευθύνη των τοπικών παραγόντων, µέσω της συµµετοχής τους στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων και της διεύρυνσης των εταιρικών σχέσεων.
 
 Στο παρελθόν, η ρητή ενσωµάτωση της διάστασης της αστικής ανάπτυξης στις
χρηµατοδοτήσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων αποτελούσε µάλλον την εξαίρεση παρά τον
κανόνα. Η κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN και τα πρότυπα αστικά έργα έχουν καταδείξει
τη σηµασία της ολοκληρωµένης δράσης για αστική ανάπτυξη και έχουν προσελκύσει
µεγάλο ενδιαφέρον και δέσµευση εκ µέρους των αρχών των αστικών κέντρων και των
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των
Περιφερειών.
 
 Τα σχέδια κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων που προτάθηκαν από την Επιτροπή
περιέχουν τα βασικά µέσα για τη γενίκευση αυτής της πρακτικής, περιλαµβανοµένης της
διεύρυνσης της εταιρικής σχέσης µε τη συµµετοχή των τοπικών αρχών και κοινωνικο-
οικονοµικών φορέων. Η ρητή ενσωµάτωση της αστικής διάστασης στον προγραµµατισµό
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων θα αποτελέσει µέρος των κατευθυντήριων γραµµών τις οποίες
η Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει για τη χρησιµοποίηση των χρηµατοδοτικών πόρων από
τα κράτη µέλη. Γενικά, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της προετοιµασίας και εφαρµογής
ολοκληρωµένων ενεργειών αστικής ανάπτυξης.
 
 Οι ολοκληρωµένες ενέργειες αστικής ανάπτυξης σχεδιάζονται ως αναπόσπαστο µέρος των
αναπτυξιακών σχεδίων, των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, των Ενιαίων Εγγράφων
Προγραµµατισµού, των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και του συµπληρωµατικού
προγραµµατισµού, όπως προβλέπει το άρθρο 14 της πρότασης κανονισµού περί
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καθορισµού των γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. ∆εν υπάρχει πρόθεση να
αποτελέσουν εναλλακτικά έγγραφα προς τα περιφερειακά προγράµµατα, αλλά βασικά
συστατικά τους. Έτσι, αναµένεται ότι τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης και τα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα θα περιέχουν σαφή αναφορά στα αναπτυξιακά προβλήµατα,
τη δυναµική και τους στόχους για τις βασικές αστικές περιοχές της κάθε περιφέρειας. Ως
εκ τούτου, πρέπει να µην περιορίζονται σε µια απλή κλαδική διάσταση της περιφερειακής
δράσης⋅ πρέπει να οργανώνουν ένα σαφώς ολοκληρωµένο σύνολο µέτρων γι αυτές τις
αστικές περιοχές, που να εντάσσονται στην περιφερειακή στρατηγική. Πρέπει επίσης να
προσδιορίζουν τους κατάλληλους εταίρους, τα βασικά δεδοµένα και τους δείκτες
παρακολούθησης.
 
 Σύµφωνα µε τους προαναφερόµενους στόχους (3.1.1), οι ολοκληρωµένες ενέργειες
αστικής ανάπτυξης µπορούν να συνδυάζουν µέτρα που συµβάλλουν στη διαφοροποίηση
και την ευελιξία της τοπικής οικονοµίας, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και
της τοπικής απασχόλησης, στη βελτίωση του αστικού χώρου (περιλαµβανοµένων
βιώσιµων συστηµάτων µεταφορών, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της ορθής
ενεργειακής διαχείρισης, που όλα συµβάλλουν σηµαντικά στη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης), στην ανάπλαση ιστορικών κέντρων και στην ανάπτυξη αστικών υποδοµών
και τεχνολογίας. Πρέπει να δοθεί έµφαση στην ανανέωση και την παγίωση του αστικού
ιστού και στις µικτές χρήσεις γης και να δοθεί προσοχή στη συµπληρωµατικότητα
ανάµεσα στις αστικές περιοχές στο εσωτερικό των περιφερειών και ανάµεσα στις αστικές
και αγροτικές περιοχές. Η στήριξη για την αναζωογόνηση αστικών περιοχών, όπως
περιγράφεται στο σηµείο 3.2.2 του παρόντος Πλαισίου ∆ράσης, πρέπει να αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος των ολοκληρωµένων ενεργειών αστικής ανάπτυξης.
 
 Η ευθύνη για την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης δράσης αστικής ανάπτυξης θα µπορούσε
συχνά να επιµερίζεται ανάµεσα στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, σε
συνάρτηση µε τη θεσµική διάρθρωση των κρατών µελών. Οι ενέργειες αυτές θα
συνέβαλαν επίσης στην κάθετη ενσωµάτωση. Η Επιτροπή επιθυµεί να χρησιµοποιηθούν
από τα κράτη µέλη οι συνολικές επιχορηγήσεις ως κατ` εξοχήν µέσο χρηµατοδότησης
ολοκληρωµένων ενεργειών αστικής ανάπτυξης.
 
 Ο σαφής προγραµµατισµός αστικής ανάπτυξης για στήριξη από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
θα συµβάλλει στη βελτίωση του συντονισµού µε την κοινοτική δράση στο πλαίσιο των
διευρωπαϊκών δικτύων. Πρέπει να δοθεί προσοχή στα µεγάλα αστικά κέντρα τα οποία δεν
εντάσσονται απ` ευθείας στο διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών (∆Ε∆-Μ) και στη στήριξη
των τοπικών και περιφερειακών διασυνδέσεων των δικτύων µεταφορών µε τα εθνικά
δίκτυα και το ∆Ε∆-Μ, λαµβανοµένης υπόψη της βιωσιµότητας και της δυνατότητας
πρόσβασης των αστικών κέντρων. Το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής µπορούν να
χρηµατοδοτούν τις διασυνδέσεις ανάµεσα στο ∆Ε∆-Μ και τις τοπικές περιοχές, που
ευνοούν τις εναλλαγές µεταξύ των συστηµάτων µεταφορών και συµβάλλουν στην
ανάπτυξη βιώσιµων συστηµάτων αστικών µεταφορών. Παροµοίως, θα υπάρξει ιδιαίτερη
ανάγκη για χρηµατοδότηση παρόµοιων συστηµάτων από το ISPA, λόγω της µεγάλης
ρύπανσης των µεγάλων αστικών κέντρων στις υπό ένταξη χώρες. Είναι δυνατό να
χορηγηθεί επίσης ενίσχυση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τα οποία µπορούν
να συµβάλουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών µε άξονα τις ανάγκες των χρηστών, οι οποίες
έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την αστική ανάπτυξη. Οι σχετικές κατευθυντήριες γραµµές
προβλέπουν ήδη τη διαλειτουργικότητα ανάµεσα στα δίκτυα και τις αστικές περιοχές.
 
 Οι ολοκληρωµένες ενέργειες αστικής ανάπτυξης θα συµβάλλουν επίσης στη βελτίωση της
συνεργίας µεταξύ των δανείων που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
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και των χρηµατοδοτήσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη
σκοπιµότητα δηµιουργίας συµπληρωµατικών µέσων. Η ΕΤΕπ χρηµατοδοτεί ήδη
επενδύσεις σε προγράµµατα αναζωογόνησης αστικών περιοχών και σε πρότυπα αστικά
έργα καθώς και σε συστήµατα αστικών µεταφορών και στην ποιότητα του περιβάλλοντος,
περιλαµβανοµένης της κοινωνικής στέγης. Βάσει του ειδικού προγράµµατος δράσης της
ΕΤΕπ που προβλέφθηκε στο Άµστερνταµ, η Τράπεζα θα διαθέτει επίσης πόρους για
µακροπρόθεσµες επενδύσεις στους τοµείς της παιδείας, της επαγγελµατικής κατάρτισης
και της υγείας.
 
 Οι ολοκληρωµένες ενέργειες αστικής ανάπτυξης µπορεί επίσης να χρησιµοποιούνται για
τη δηµιουργία συνεργιών µε άλλες πολιτικές της ΕΕ καθώς και µε εθνικές, περιφερειακές
και τοπικές δράσεις.
 
 ∆ράση 2: Μια ισχυρότερη διάσταση αστικής ανάπτυξης στις πολιτικές για την απασχόληση
 
 Από το 1995 που εξέδωσε την ανακοίνωση περί �Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης�, η Επιτροπή έχει
προωθήσει ενεργά τη µεγαλύτερη συµµετοχή τοπικών φορέων στις πολιτικές
απασχόλησης. Η σηµασία αυτών των τοπικών πρωτοβουλιών έχει επιβεβαιωθεί και
ενισχυθεί από τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση.
 
 Η δράση σε επίπεδο αστικών περιοχών εντάσσεται και στους τέσσερις άξονες των
κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση (βελτίωση της ικανότητας προς
απασχόληση, ανάπτυξη επιχειρηµατικού πνεύµατος, ενθάρρυνση της δυνατότητας
προσαρµογής των επιχειρήσεων και των απασχολουµένων τους, ενίσχυση των πολιτικών
για ίσες ευκαιρίες). Βάσει του άξονα �ανάπτυξη επιχειρηµατικού πνεύµατος�, τα κράτη
µέλη ανέλαβαν τη δέσµευση να �αναζητήσουν µέτρα για την πλήρη αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που παρέχει η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο στην
κοινωνική οικονοµία και στις νέες δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται µε ανάγκες που
δεν έχουν ήδη ικανοποιηθεί από την αγορά, και να εξετάσουν, µε στόχο να περιορίσουν,
όλα τα εµπόδια για την εφαρµογή παρόµοιων µέτρων�. Κατά την επόµενη σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Βιέννη, τον ∆εκέµβριο 1998, αναµένεται να επιβεβαιωθεί
αυτή η προσέγγιση.
 
 Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Συνόδου Κορυφής Εργασίας του Λουξεµβούργου και
µε το νέο τίτλο για την απασχόληση της Συνθήκης του Άµστερνταµ, η Επιτροπή
προτίθεται να χορηγήσει οικονοµική ενίσχυση στην ανταλλαγή εµπειριών και ορθής
πρακτικής καθώς και σε πρότυπα έργα στον τοµέα της απασχόλησης. Θα δοθεί σηµαντική
βαρύτητα στη διάσταση της αστικής ανάπτυξης. Οι εδαφικές συµφωνίες απασχόλησης
εφαρµόζονται συχνά στο πλαίσιο ενεργειών αστικής ανάπτυξης και η Επιτροπή θα
ενθαρρύνει περισσότερο τις ανταλλαγές απόψεων σε διεθνικό επίπεδο για τις συµφωνίες
αυτές. Η στήριξη πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης είναι επίσης
σηµαντικό στοιχείο του σχεδίου κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου,
περιλαµβανοµένης της κοινοτικής Πρωτοβουλίας για το ανθρώπινο δυναµικό (∆ράση 7).
 
 
 
 
 
∆ράση 3: Στήριξη των �Ευρωπαϊκών Κέντρων Γνώσης�
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 Στο πλαίσιο του νέου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την εκπαίδευση και την
επαγγελµατική κατάρτιση, θα χορηγηθεί ενίσχυση σε �ευρωπαϊκά κέντρα γνώσης� για το
ανθρώπινο δυναµικό και την ανάπτυξη της γνώσης σε αστικές περιοχές.
 
 Αυτά τα κέντρα γνώσης, που εντάσσονται σε ένα συντονισµένο πρόγραµµα της ΕΕ, θα
συµβάλλουν στη συγκέντρωση πόρων. Μέσω της οργάνωσης δικτύου θα καταβληθεί
προσπάθεια να επωφεληθούν τα µεµονωµένα κέντρα από τις καλύτερες σύγχρονες
πρακτικές, περιλαµβανοµένης της εφαρµογής τεχνολογιών πληροφόρησης και
επικοινωνίας για τη µάθηση. Για να ενθαρρυνθούν οι ανταλλαγές ανάµεσα στις
ισχυρότερες και ασθενέστερες πόλεις της ΕΕ, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να
εξασφαλίσουν την επαρκή σύνδέση των κέντρων αυτών µε τη χρηµατοδότηση των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων, που οργανώνεται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων ενεργειών
αστικής ανάπτυξης (∆ράση 1).
 
∆ράση 4: Προώθηση της συνεργασίας στον αστικό χώρο
 
 Βάσει της νέας κοινοτικής Πρωτοβουλίας για τη διασυνοριακή, διεθνική και
διαπεριφερειακή συνεργασία, που αποσκοπεί στην προώθηση της ισορροπηµένης
ανάπτυξης, για την οποία η Επιτροπή προτείνει χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ από το έτος
2000, η Επιτροπή προτίθεται επίσης να καλλιεργήσει τη συνεργασία ανάµεσα στις αστικές
περιοχές των διαφόρων κρατών µελών. Η συνεργασία αυτή θα αφορά ειδικότερα στην
ανάπτυξη και εφαρµογή κοινών διασυνοριακών και διαπεριφερειακών στρατηγικών
αστικής ανάπτυξης και µεθόδων προγραµµατισµού. Στο πλαίσιο αυτής της Πρωτοβουλίας,
η οργάνωση δικτύων και οµίλων ανάµεσα σε φορείς της ΕΕ και σε αστικά κέντρα στις υπό
ένταξη χώρες θα χρηµατοδοτείται µέσω του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής συνεργασίας
PHARE.
 
 ∆ράση 5: Προώθηση ενός ελκυστικού συστήµατος αστικών µεταφορών.
 
 Οι στρατηγικές αστικών µεταφορών πρέπει να αντιµετωπίζουν την επίπτωση της
κυκλοφοριακής συµφόρησης στη λειτουργία των πόλεων και στην ποιότητα ζωής των
πολιτών και να εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους ο υπερβολικός βαθµός εξάρτησης
από τα ιδιωτικά οχήµατα ενθαρρύνει την άναρχη αστική ανάπτυξη και περιορίζει τη
δυνατότητα µετακίνησης των ατόµων χωρίς τη χρησιµοποίηση ιδιωτικού αυτοκινήτου,
καθώς και την επίπτωση της ρύπανσης και της ηχορύπανσης στο περιβάλλον µας. Για να
αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα αυτά, οι πόλεις χρειάζονται µια ολοκληρωµένη
προσέγγιση για να ενθαρρύνουν τη χρησιµοποίηση των δηµόσιων µεταφορικών µέσων,
του ποδηλάτου, την πεζοπορία και την από κοινού χρήση ιδιωτικών οχηµάτων. Σηµαντικός
είναι ο ρόλος των οικονοµικών κινήτρων περιλαµβανοµένης, κατά προτίµηση, της
επιβολής τέλους για τη χρησιµοποίηση του αστικού οδικού δικτύου. Στην ανακοίνωσή της
�Ανάπτυξη του δικτύου πολιτών� (COM (98) 431), η Επιτροπή καθορίζει το πρόγραµµα
εργασίας της για τη στήριξη δράσης στις περιοχές αυτές εκ µέρους των αρχών, των
επιχειρηµατικών φορέων και των οµίλων χρηστών µεταφορικών µέσων.
 
 Οι ελκυστικές αστικές µεταφορές απαιτούν επίσης από τις αρχές των αστικών κέντρων να
εκτιµούν ποιο τύπο και επίπεδο δηµόσιων µεταφορικών µέσων έχει ανάγκη η περιοχή
τους, να καθορίζουν (και να χρηµατοδοτούν) την παροχή υπηρεσιών που δεν είναι
εµπορικά βιώσιµες, να συνεργάζονται µε τους επιχειρηµατικούς φορείς στον τοµέα των
µεταφορών για την ανάπτυξη νέων τύπων υπηρεσιών και για τη διασφάλιση της ποιότητας
και της αξιοποίησης των χορηγούµενων χρηµατοδοτήσεων.
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 Οι καθαρές επαφές ανάµεσα στους επιχειρηµατίες και τις αρχές, περιλαµβανοµένων των
ποιοτικών στόχων, έχουν καθοριστική σηµασία. Η Επιτροπή εξετάζει τις δυνατότητες
εκσυγχρονισµού του κανονιστικού πλαισίου των εσωτερικών δηµόσιων µεταφορικών
µέσων, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,
συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών αρχών, των επιχειρηµατικών φορέων και των οµίλων
χρηστών, θα αποκοµίζουν τα µέγιστα δυνατά οφέλη.
 
 ∆ράση 6: Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ανταλλαγή εµπειριών για τις οικονοµικές επιδόσεις
των αστικών περιοχών
 
 Η έρευνα στο πλαίσιο του 5ου προγράµµατος-πλαίσιο για την Ε&ΤΑ θα συµβάλλει στη
βελτίωση της παραγωγικότητας, της απασχόλησης και της οικονοµικής ανάπτυξης στις
µικρές και µεγάλες πόλεις. Η �πόλη� τονίζεται για πρώτη φορά στο πρόγραµµα-πλαίσιο ως
σηµαντικό θέµα, µε τη µορφή βασικής δράσης �Η πόλη του αύριο και η πολιτιστική
κληρονοµιά�.
 
 Ο στόχος της βασικής δράσης �Η πόλη του αύριο και η πολιτιστική κληρονοµιά� είναι να
προωθήσει τη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών
πόλεων µε αξιόπιστες και προσιτές υπηρεσίες. ∆ίνεται έµφαση στη δηµιουργία ενός
πλήρους φάσµατος αστικών θεµάτων, στα οποία περιλαµβάνονται η οικονοµική ανάπτυξη,
η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση, η επάρκεια της υποδοµής σε κτιριακές
εγκαταστάσεις και των αστικών µεταφορών (βλέπε επίσης δράσεις στα σηµεία 3.2.2, 3.3.2
και 3.4.2).
 
 Συµπληρωµατική έρευνα για αστικές περιοχές θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του
προγράµµατος �Ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη�, της βασικής δράσης �Προϊόντα,
µέθοδος και οργάνωση� και της βασικής δράσης �Επίγειες µεταφορές και θαλάσσια
τεχνολογία� που θα συµβάλλει στην ανάπτυξη και παγίωση, και θα καταδείξει µια κρίσιµη
τεχνολογία οχηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού.
 
 Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να πραγµατοποιήσει ορισµένες µελέτες σε τοµείς που
συνδέονται µε την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη αστικών περιοχών,
συµπεριλαµβανοµένων των συντελεστών επιδόσεων των πόλεων της ΕΕ και των υπό
ένταξη χωρών στους τοµείς της οικονοµίας και της απασχόλησης, των τοπικών και
περιφερειακών συστηµάτων φορολόγησης, της επίπτωσης των ∆Ε∆ στις πόλεις, και
κυρίως στις λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες και στις υπό ένταξη χώρες, και µε το ρόλο
των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στην προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και τη δηµιουργία επιχειρήσεων σε αστικές περιοχές.
 
 Η πολιτιστική δηµιουργία και κληρονοµιά έχουν καθοριστική σηµασία για τη ζωτικότητα
των πόλεων και τις οικονοµικές τους επιδόσεις. Συµβάλλουν στη διαµόρφωση ταυτότητας
των πόλεων και του κοινωνικού κεφαλαίου. Μέσω του προγράµµατος Raphael, η
Επιτροπή θα χρηµατοδοτεί ανταλλαγές εµπειριών σχετικά µε συστήµατα που βελτιώνουν
την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα των πόλεων, µέσω της πολιτιστικής
δηµιουργίας. Η προαναφερθείσα έρευνα θα στηρίξει αυτή τη δράση.
 
 Ο τουρισµός αναψυχής, αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και ο επιχειρηµατικός
τουρισµός αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία για την οικονοµική ευηµερία και την
απασχόληση στις αστικές περιοχές. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει επίσης την ανταλλαγή
εµπειριών για τον τουρισµό των πόλεων, µε στόχο να αυξηθεί η ικανότητά τους να
διαχειρίζονται την τουριστική ροή στο πλαίσιο στρατηγικών βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.
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3.2. Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης σε

αστικές περιοχές

3.2.1 Στόχοι πολιτικής

 Ο στόχος πολιτικής στο πλαίσιο αυτής της ενότητας είναι η προώθηση ίσων ευκαιριών και
κοινωνικής και οικονοµικής ένταξης καθώς και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
εργασίας κοινωνικών οµάδων χαµηλών εισοδηµάτων, που υφίστανται διακρίσεις, και
άλλων κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων σε µικρές και µεγάλες πόλεις. Στόχος είναι
επίσης η στήριξη της ανάπλασης αστικών περιοχών που αντιµετωπίζουν δυσκολίες. Η
δράση της ΕΕ πρέπει κατ` εξοχήν να συµβάλει στην επίτευξη των εξής στόχων:
 
•  Να διευρυνθούν οι δυνατότητες απασχόλησης και ένταξης, κυρίως για τον σκληρό
πυρήνα των µακροχρόνια ανέργων, των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο, τις
µονογονικές οικογένειες και για τις εθνικές ή φυλετικές µειονότητες και για άλλες
οµάδες οικονοµικά ή κοινωνικά αποκλεισµένων ατόµων.

•  Την παροχή επαρκών, εύκολων στην πρόσβαση και προσιτών στις τιµές βασικών
υπηρεσιών, κυρίως σε σχέση µε την απασχόληση, την εκπαίδευση και επαγγελµατική
κατάρτιση, την υγεία, την ενέργεια, τις µεταφορές και επικοινωνίες, την παροχή
αστυνοµικών και δικαστικών υπηρεσιών, µε στόχο την πρόληψη καθώς και την
επίλυση προβληµάτων αποκλεισµού.

•  Την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση, κυρίως µέσω της δηµιουργίας
επιχειρήσεων, την παροχή της κατάλληλης υποδοµής και συµβουλών και άλλων
υπηρεσιών στήριξης για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και τις κοινοτικές εταιρείες.

•  Τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, τη µείωση της ρύπανσης και την ανάπτυξη
φυσικών τοπίων στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους που αντιµετωπίζουν
δυσκολίες.

•  Την πρόληψη του εγκλήµατος στις πόλεις, περιλαµβανοµένης της νεανικής
εγκληµατικότητας, και την αύξηση της ασφάλειας.

•  Την ενίσχυση της τοπικής ικανότητας να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες και στο
δυναµικό των κοινοτήτων σε υποβαθµισµένες αστικές περιοχές και στα περίχωρά τους,
µε ολοκληρωµένο τρόπο.

 
3.2.2 ∆ράση

 Το πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τοµέα αυτό έχει διευρυνθεί µε τη Συνθήκη του
Άµστερνταµ. Η αυξηµένη συνεργασία στο εσωτερικό της ΕΕ και η ανάπτυξη ανταλλαγών
τεχνογνωσίας για την καταπολέµηση του αποκλεισµού και των διακρίσεων µπορεί επίσης
να στηριχθεί από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία σε τοπικό επίπεδο για τις ανάγκες της
αναζωογόνησης των πόλεων.
 
 ∆ράση 7: Συνεργασία για την καταπολέµηση των διακρίσεων και του κοινωνικού
αποκλεισµού
 
 Όταν επικυρωθεί, η Συνθήκη του Άµστερνταµ θα παρέξει εντολή για δράση στην
Κοινότητα: α) για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, µέσω της
εντατικοποίησης και της βελτίωσης της συνεργασίας ανάµεσα στα κράτη µέλη σε αυτό τον
τοµέα (άρθρο 137) και β) για την ανάληψη της κατάλληλης δράσης για την καταπολέµηση
των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής ή εθνικής προέλευσης, θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισµού (άρθρο 13).
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 Η επίπτωση της κοινοτικής δράσης σε αυτούς τους δύο τοµείς, αν και οριζόντιου
χαρακτήρα, µπορεί να έχει µεγάλη σηµασία για τις µεγάλες και µικρές πόλεις. Οι αστικές
περιοχές αποτελούν πεδία πολύµορφων διακρίσεων. Στις πόλεις, µπορούν να εφαρµοστούν
µέτρα κατά των διακρίσεων µε σηµαντική επίπτωση, τα οποία µπορούν να προβληθούν
κατάλληλα. Η µεγάλη συγκέντρωση φαινοµένων αποκλεισµού σε πολλές πόλεις
δηµιουργεί πεδίο για συνεργασία ανάµεσα στα κράτη µέλη ως προς τις πολιτικές και τα
µέτρα που προωθούν την ένταξη στον αστικό ιστό. Αν και πολλά από τα προβλήµατα αυτά
είναι παρόµοια σε όλη την Ευρώπη, οι διαφορετικές προσεγγίσεις που επιλέγονται σε
διαφορετικούς τόπους παρέχουν πλούσια εµπειρία, την οποία η δράση σε επίπεδο ΕΕ
µπορεί να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει.
 
 Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να προωθήσει τη συνεργασία ειδικά για τα αστικά κέντρα,
όπου αυτό είναι αναγκαίο, καθώς και να εµπλέξει τη ΜΚΟ και τους άλλους φορείς της
κοινωνίας των πολιτών. Η συνεργασία θα αφορά τυπικά την απόκτηση και ανταλλαγή
γνώσεων σχετικά µε τη φύση και τη βαρύτητα του αποκλεισµού, την αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας των πολιτικών, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η κοινωνική
ένταξη θα γίνει βασικό αντικείµενο προβληµατισµού.
 
 Η συνεργασία για τη διερεύνηση νέων µέσων καταπολέµησης των διακρίσεων και των
ανισοτήτων ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας θα είναι το αντικείµενο της
κοινοτικής Πρωτοβουλίας για το ανθρώπινο δυναµικό, η οποία έχει προταθεί για
χρηµατοδότηση από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Η Πρωτοβουλία αυτή θα στηρίζει νέους
τρόπους αντιµετώπισης των διακρίσεων και ανισοτήτων σε σχέση µε την απασχόληση και
θα χρηµατοδοτεί ολοκληρωµένα έργα µε πολλούς εταίρους, στα οποία θα συµµετέχουν ο
δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας και µη κυβερνητικές οργανώσεις, που θα συνεργάζονται ως
µέλη ευρύτερων διεθνικών δικτύων. Τα έργα θα αφορούν στους µηχανισµούς, οι οποίοι
δηµιουργούν ή ενισχύουν τις διακρίσεις καθώς και τις πολιτικές που είναι δυνατό να
σφυρηλατούν την κοινωνική ένταξη, µε στόχο την ανάπτυξη κοινών ορθών πρακτικών, οι
οποίες θα ενταχθούν στις εθνικές και τις κοινοτικές πολιτικές. Οι δηµόσιες αρχές και οι
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης των αστικών κέντρων θα είναι βασικοί εταίροι στην
υλοποίηση αυτών των έργων.
 
 Η κοινοτική δράση για την καταπολέµηση των διακρίσεων µπορεί να συνδυάζει
νοµοθετικές προτάσεις µε πρόγραµµα δράσης που θα µπορούσαν να συµβάλουν στη
βελτίωση της γνώσης, στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στην ευαισθητοποίηση και
πληροφόρηση.
 
 Σε αναµονή της έναρξης της ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ (άρθρο 3 παράγραφος
2), η Επιτροπή έχει προτείνει επίσης τη χρηµατοδότηση από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία για
την εξάλειψη των ανισοτήτων. Η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει κατευθυντήριες
γραµµές που θα προβλέπουν τη συστηµατική εκτίµηση της συµβολής των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων στη µείωση του αποκλεισµού, της φτώχειας και άλλων ανισοτήτων.
 
 
 
 
 
 ∆ράση 8: Οικονοµική ενίσχυση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για την τοπική δράση
αναζωογόνησης αστικών περιοχών
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 Η ανάγκη για την υλοποίηση πολυκλαδικών πολιτικών σε τοπική βάση αναγνωρίζεται
ολοένα και περισσότερο για την αναζωογόνηση αστικών περιοχών. Οι πολιτικές αυτές
πρέπει να καταπολεµούν τα φαινόµενα συγκέντρωσης κοινωνικής ένδειας, υποβάθµισης
του περιβάλλοντος, της εγκληµατικότητας και της οικονοµικής παρακµής, σε
συγκεκριµένες περιοχές αστικών κέντρων. Εντούτοις, τα προβλήµατα υποβαθµισµένων
περιοχών δεν είναι δυνατό να επιλυθούν µε πολιτικές που εστιάζονται αποκλειστικά σε
αυτές τις περιοχές. Η δράση πρέπει να εντάσσει τις περιοχές αυτές στον ευρύτερο
κοινωνικό, οικονοµικό και φυσικό ιστό του αστικού κέντρου και της ευρύτερης
περιφέρειας.
 
 Η Επιτροπή έχει προτείνει, σύµφωνα µε το νέο Στόχο 2, να αποσκοπεί η στήριξη που
χορηγούν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία στην οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση
περιοχών µε διαρθρωτικές δυσκολίες, συµπεριλαµβανοµένων των αστικών περιοχών.
 
 Τα σχέδια κανονισµών αναφέρουν ότι �οι προβληµατικές αστικές περιοχές� πρέπει να
πληρούν τουλάχιστον ένα από τα εξής κριτήρια: ποσοστό ανεργίας υψηλότερο από τον
κοινοτικό µέσο όρο⋅ υψηλό επίπεδο φτώχειας, περιλαµβανοµένων των κακών συνθηκών
στέγασης⋅ ιδιαίτερα υποβαθµισµένο περιβάλλον⋅ υψηλά ποσοστά εγκληµατικότητας⋅
χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. Το ενδεικνυόµενο µέγεθος της περιοχής σε όρους πληθυσµού
θα διαφοροποιείται σε συνάρτηση µε τις ειδικές επενδυτικές ανάγκες, τους διαθέσιµους
πόρους και το αστικό και εθνικό πλαίσιο. Η οριοθέτηση των περιοχών θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη αυτούς τους παράγοντες, θα πρέπει όµως να αποφεύγεται ο
κατακερµατισµός πόρων. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία επιλογής των περιοχών, δεν θα
πρέπει να στιγµατίζονται οι συνοικίες αστικών κέντρων.
 
 Οι αστικές περιοχές εντός των περιφερειών του Στόχου 1 και εντός άλλων περιφερειών
του Στόχου 2 που βρίσκονται στη διαδικασία µετατροπής θα είναι επίσης σε θέση να
υιοθετούν τοπικές προσεγγίσεις για την αντιµετώπιση αστικών προβληµάτων. Σύµφωνα µε
τις προτάσεις κανονισµών, οι προσπάθειες που εστιάζονται σε συγκεκριµένες συνοικίες θα
εντάσσονται σε ευρύτερα προγράµµατα για τις περιφέρειες των Στόχων 1 και 2. Στην
περίπτωση του Στόχου 2, ο προγραµµατισµός θα επιτρέπει τη δηµιουργία συνδέσεων
ανάµεσα σε αστικές περιοχές που αντιµετωπίζουν δυσκολίες και σε άλλες υπό µετατροπή
περιοχές που είναι επιλέξιµες για τον Στόχο 2 (βιοµηχανικές, αγροτικές και περιοχές που
εξαρτώνται από την αλιεία).
 
 Οι δράσεις για την αναζωογόνηση αστικών περιοχών σε τοπικό πλαίσιο  πρέπει να
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αναπτυξιακών σχεδίων ή σχεδίων µετατροπής, κοινοτικών
πλαισίων στήριξης, ενιαίων εγγράφων προγραµµατισµού και επιχειρησιακών
προγραµµάτων καθώς και του συµπληρωµατικού προγραµµατισµού, όπως προβλέπει το
άρθρο 14 του σχεδίου κανονισµού περί του καθορισµού των γενικών διατάξεων για τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Όπως και στην περίπτωση των ολοκληρωµένων δράσεων αστικής
ανάπτυξης, που αναφέρονται στο σηµείο 3.1.2 (των οποίων µπορούν επίσης να αποτελούν
τµήµα), οι ενέργειες αναζωογόνησης αστικών περιοχών σε τοπικό πλαίσιο δράσης
θεωρούνται βασικά στοιχεία των περιφερειακών προγραµµάτων, και όχι εναλλακτικές
εκδοχές αυτών των προγραµµάτων.
 
 Η Επιτροπή σχεδιάζει να εγκρίνει κατευθυντήριες γραµµές για τη χρησιµοποίηση των
πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων βάσει των Στόχων 1 και 2, που θα προωθούν µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση αναζωογόνησης αστικών περιοχών σε τοπικό πλαίσιο δράσης,
η οποία θα βασίζεται στις θετικές εµπειρίες στα κράτη µέλη, στις τρέχουσες κοινοτικές
Πρωτοβουλίες URBAN και INTEGRA και στα πρότυπα αστικά έργα που χρηµατοδοτεί το
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ΕΤΠΑ. Βασικά χαρακτηριστικά των ενεργειών αστικής ανάπλασης σε τοπικό πλαίσιο
δράσης είναι:
 
•  η ισχυρή εταιρική σχέση για τον καθορισµό των κινδύνων, της στρατηγικής, των
προτεραιοτήτων, την κατανοµή πόρων και την εφαρµογή, παρακολούθηση και
αξιολόγηση της στρατηγικής. Στις εταιρικές σχέσεις πρέπει να συµµετέχουν
οικονοµικοί και κοινωνικοί φορείς, ΜΚΟ και σωµατεία κατοίκων των περιοχών⋅

•  η σύνδεση του στρατηγικού σχεδίου για την εξεταζόµενη περιοχή µε το οικονοµικό,
κοινωνικό και φυσικό δίκτυο της ευρύτερης αστικής περιοχής, και η σύνδεση των
σωµατείων (σε επίπεδο γειτονιάς) µε τους αρµόδιους φορείς για τον καθορισµό της
κοινωνικής και οικονοµικής στρατηγικής του ευρύτερου αστικού κέντρου⋅

•  η ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών
θεµάτων και των ζητηµάτων που αφορούν στην ασφάλεια και τις µεταφορές,
περιλαµβανοµένης της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας και των δυνατοτήτων
κατάρτισης για άτοµα που προέρχονται από περιοχές µε έντονα φαινόµενα κοινωνικού
αποκλεισµού⋅

•  η δηµιουργία τοπικών ικανοτήτων και συµµετοχή οµάδων κοινωνικά αποκλεισµένων
ατόµων⋅

•  µια πολυετής και συµβατική προσέγγιση µε συµπεφωνηµένα αποτελέσµατα και
τρόπους µέτρησης των επιδόσεων.

 
 Τα κράτη µέλη µπορούν να περιλάβουν συµπληρωµατικά µέτρα στα προγράµµατα, σε
συνδυασµό µε εκείνα που χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.
 
∆ράση 9: Σχολεία που παρέχουν δεύτερη ευκαιρία
 
 Στο πλαίσιο των προγραµµάτων εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης και �Οι νέοι για
την Ευρώπη�, η Επιτροπή θα στηρίξει καινοτόµες ενέργειες που εστιάζονται στην παροχή
µιας δεύτερης ευκαιρίας για εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση στις αστικές
περιοχές. Τα προγράµµατα θα στηρίζουν, κατά κύριο λόγο, εταιρικές σχέσεις σχολείων σε
διεθνικό επίπεδο, θα περιέχουν µέτρα για την αντιµετώπιση της αποτυχίας στο σχολείο,
δράσεις για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού στις µειονεκτικές περιοχές
και ενέργειες κατάρτισης εκπαιδευτών.
 
 ∆ράση 10: Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ανταλλαγές εµπειριών σε θέµατα διακρίσεων,
κοινωνικού αποκλεισµού και αστικής ανάπλασης
 
 Η έρευνα, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε επίπεδο ΕΕ σε θέµατα διακρίσεων,
κοινωνικού αποκλεισµού, φτώχειας και εγκληµατικότητας στις αστικές περιοχές θα
ενισχυθεί µε µέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει η Επιτροπή βάσει των άρθρων 13 και 137
της νέας Συνθήκης του Άµστερνταµ, καθώς και στο πλαίσιο βασικών ενεργειών για τη
βελτίωση της �κοινωνικό-οικονοµικής βάσης γνώσεων� του 5ου προγράµµατος-πλαισίου
για την Ε&ΤΑ. Στις προτεραιότητες της έρευνας θα περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν
την κοινωνική συνοχή και την πολυπολιτισµικότητα, στις χωροταξικές διαστάσεις των
µεθόδων και πολιτικών καταπολέµησης του αποκλεισµού, στη δηµιουργία δεικτών
κοινωνικού αποκλεισµού / ένταξης και σε �συστήµατα επείγουσας προειδοποίησης�, σε
υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας καθώς και στην ποιότητα ζωής. Προτείνονται
δραστηριότητες συµπληρωµατικής έρευνας στο πλαίσιο της βασικής δράσης για την
�γήρανση του πληθυσµού� του 5ου προγράµµατος-πλαισίου. Θα υπάρξει επίσης ανταλλαγή
εµπειριών που θα αφορούν στη µεταβολή συµπεριφορών και στη βελτίωση της
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νοµοθεσίας σε θέµατα διακρίσεων, πρόληψης της εγκληµατικότητας, ποιότητας ζωής και
των αναγκών των ηλικιωµένων ατόµων στους τοµείς της στέγης, της φροντίδας, της
µετακίνησης, των δυνατοτήτων πρόσβασης, του ελεύθερου χρόνου κλπ.
 
 Η Επιτροπή θα θέσει σε εφαρµογή πρότυπα έργα για την καταπολέµηση των ναρκωτικών,
της επιθετικότητας και για τη συλλογή και διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τις ορθές
πρακτικές και εµπειρίες. Τα ζητήµατα αυτά θα αντιµετωπίζονται σε συνεργασία µε το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας.
 
3.3. Προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος: προς µία τοπική και

παγκόσµια αειφόρο ανάπτυξη

3.3.1 Στόχοι πολιτικής

 Ο γενικός στόχος σε αυτό τον τοµέα είναι η προστασία και βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, να διασφαλιστεί η ανθρώπινη
υγεία και να προστατευθούν τα τοπικά και παγκόσµια οικοσυστήµατα. Πρέπει να
περιοριστεί η συνολική περιβαλλοντική επίπτωση (ή τα �αποτυπώµατα� στο περιβάλλον)
των αστικών δραστηριοτήτων, εφόσον αυτό θα βελτιώσει το περιβάλλον των αστικών
περιοχών και της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσµου. Η δράση της ΕΕ πρέπει κυρίως να
συµβάλει στην επίτευξη των εξής στόχων:
 
•  Τη βελτίωση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα στις αστικές περιοχές, της
επάρκειας και της ποιότητας των αποθεµάτων πόσιµου νερού, την προστασία και
διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, τη µείωση στην πηγή προέλευσης της
ποσότητας των απορριµµάτων, για τα οποία απαιτείται τελική διάθεση και τη µείωση
της ηχορύπανσης.

•  Προστασία και βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονοµιάς και προώθηση της βιοποικιλότητας και των χώρων πρασίνου στις αστικές
περιοχές.

•  Προώθηση οικιστικών σχεδίων που βασίζονται στην αποδοτική χρησιµοποίηση των
πόρων και περιορίζουν στο ελάχιστο την καταπάτηση γης και την άναρχη αστική
δόµηση.

•  Ο περιορισµός στο ελάχιστο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µεταφορών, µέσω
της επιδίωξης µιας οικονοµικής ανάπτυξης που να βασίζεται λιγότερο στις µεταφορές
και µέσω της ενθάρρυνσης της χρησιµοποίησης περισσότερο φιλικών προς το
περιβάλλον συστηµάτων µεταφορών.

•  Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, µέσω της προώθησης
ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλους τους τοµείς.

•  Επίτευξη µετρήσιµων και σηµαντικών µειώσεων των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου στις αστικές περιοχές, κυρίως µέσω της ορθολογικής χρήσης ενέργειας,
της αυξηµένης χρησιµοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της συνδυασµένης
παραγωγής ισχύος και θερµότητας και της µείωσης της παραγωγής αποβλήτων.

•  Περιορισµός στο ελάχιστο και αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων στις
αστικές περιοχές.

•  Προώθηση περισσότερο ολιστικών, ολοκληρωµένων και φιλικών προς το περιβάλλον
προσεγγίσεων για τη διαχείριση των αστικών περιοχών⋅ στο εσωτερικό λειτουργικών
αστικών περιοχών, ενδυνάµωση αναπτυξιακών προσεγγίσεων που βασίζονται στα
οικοσυστήµατα και αναγνωρίζουν την αλληλεξάρτηση ανάµεσα στην πόλη και την
ύπαιθρο, βελτιώνοντας µε τον τρόπο αυτό τη σύνδεση ανάµεσα στα αστικά κέντρα και
στη γύρω ύπαιθρο.
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3.3.2 ∆ράση

 Αν και όλα τα ζητήµατα περιβαλλοντικής πολιτικής έχουν κάποια επίπτωση στο αστικό
περιβάλλον, οι ενέργειες που αναφέρονται εδώ είναι αυτές που κρίνεται ότι θα έχουν
πιθανότατα απτά αποτελέσµατα, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο επίδειξης,
στις αστικές περιοχές, ή να ενθαρρύνουν ολοκληρωµένες και βιώσιµες προσεγγίσεις για
την αστική ανάπτυξη και διαχείριση. Η νοµοθεσία εξακολουθεί να είναι το βασικό µέσο
περιβαλλοντικής πολιτικής. Εντούτοις, µέσω του 5ου προγράµµατος δράσης για το
περιβάλλον, η νοµοθετική προσέγγιση συµπληρώνεται από ένα φάσµα µέτρων που θα
δώσουν τη δυνατότητα στις διάφορες οµάδες, περιλαµβανοµένων όλων των βαθµίδων
διακυβέρνησης, να ανταποκριθούν στις κοινές ευθύνες τους απέναντι στο περιβάλλον και
τη βιώσιµη ανάπτυξη. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν χρηµατοδότηση, φορολογικά µέτρα
(όπως οι περιβαλλοντικοί φόροι και επιβαρύνσεις), οικονοµικά κίνητρα, ευαισθητοποίηση
και µέσα αναφοράς, όπως το οικολογικό σήµα και οι συνεταιριστικές δράσεις (π.χ.
εθελοντικές συµφωνίες µε τη βιοµηχανία). Η διαδικασία συναπόφασης για την
αναθεώρηση του 5ου προγράµµατος δράσης δεσµεύει την Κοινότητα να αναπτύξει µια
συνολικότερη προσέγγιση για τα θέµατα αστικής ανάπτυξης και να διευρύνει το φάσµα
µέσων, και κυρίως τα µέτρα που βασίζονται στη λειτουργία των αγορών (όπως η
περιβαλλοντική διάσταση της λογιστικής).
 
 ∆ράση 11: Καλύτερη εφαρµογή της υφιστάµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε επίπεδο
αστικών περιοχών
 
 Για να εξασφαλιστεί η περαιτέρω βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, έχει ιδιαίτερη
σηµασία η αποτελεσµατική εφαρµογή των υφισταµένων οδηγιών για την ποιότητα του
αέρα, για τα αστικά λύµατα, για το πόσιµο νερό, για τα ύδατα κολύµβησης, για τα
απόβλητα, για τον ολοκληρωµένο έλεγχο της ρύπανσης και για την εκτίµηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιλαµβανοµένων των ενεργειών των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων.
 
 Η ανακοίνωση του 1996 για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον9

περιείχε µέτρα για τη βελτίωση της εφαρµογής. Η ΕΕ προτίθεται να προωθήσει την
ενεργότερη συµµετοχή των πολιτών σε αυτές τις διαδικασίες. Για να εξασφαλίσει
µεγαλύτερη συνέπεια στην εφαρµογή και επιβολή της κοινοτικής περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τη δηµιουργία δικτύων συντονισµού στο
εσωτερικό των κρατών µελών, που θα συνδέονται µε άτυπα δίκτυα για την εφαρµογή και
την επιβολή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας (IMPEL). Τα µέτρα αυτά αναµένεται ότι θα
συµβάλλουν στη δηµιουργία ισχυρότερων σχέσεων ανάµεσα στις αστικές τοπικές αρχές,
οι οποίες θα έχουν ευθύνες επιβολής του νόµου, και στη µεγαλύτερη συνεργασία ανάµεσα
στους αρµόδιους για την εφαρµογή της νοµοθεσίας τοπικούς και περιφερειακούς
οργανισµούς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
 Η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει ιδιαίτερη σηµασία όσον αφορά στην
ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων σε άλλους τοµείς πολιτικής της ΕΕ, όπως
απαιτεί η Συνθήκη. Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ, σχετικά µε τις επιπτώσεις ορισµένων δηµόσιων
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, αποτελεί σήµερα το βασικό µέσο που εξασφαλίζει
ότι πολλά νέα έργα αστικής ανάπτυξης είναι ασφαλή για το περιβάλλον και ότι, προτού να
δοθεί η έγκριση, πραγµατοποιείται δηµόσια διαβούλευση. Η Επιτροπή αναζητεί τρόπους
για τη βελτίωση της εφαρµογής της οδηγίας. Η έκδοση της προταθείσας οδηγίας για την
εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων στο περιβάλλον
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(στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση) (ΣΠΕ) θα προβλέπει τη διενέργεια της εκτίµησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων νωρίτερα, στο στάδιο του σχεδιασµού, παρέχοντας µε τον
τρόπο αυτό τη δυνατότητα επιλογής των περισσότερο βιώσιµων εναλλακτικών επιλογών
για την αστική ανάπτυξη.
 
 ∆ράση 12: Συµπληρωµατική νοµοθεσία για τα απόβλητα, την ποιότητα του αέρα, τα ύδατα
και την ηχορύπανση
 
 Εκτός από τον έλεγχο των αποβλήτων και συγκεκριµένων ρύπων, η νοµοθεσία σε αυτούς
τους βασικούς τοµείς απαιτεί την εφαρµογή ολοκληρωµένων προσεγγίσεων για τη
διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος.
 
 Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι οι οδηγίες για τα απόβλητα10 υποχρεώνουν ήδη τα κράτη µέλη
να καταρτίσουν σχέδια διαχείρισης που να εντοπίζουν την ποσότητα, την προέλευση και
τους τρόπους διάθεσης των αποβλήτων διαφόρων τύπων. Μέσω των νέων και
τροποποιηµένων οδηγιών, καλούνται όλο και περισσότερο τα κράτη µέλη να καταρτίζουν
προγράµµατα χωριστής συλλογής αποβλήτων και να βρίσκουν λύσεις για τρόπους
διάθεσης ειδικών αποβλήτων, όπως διάφορα καταναλωτικά προϊόντα που δεν
χρησιµοποιούνται πλέον (κυρίως οχήµατα και ηλεκτρικές συσκευές) και οργανικές ύλες.
 
 Η οδηγία-πλαίσιο 96/62/ΕΚ για την ποιότητα του αέρα συνδυάζει ανώτατες τιµές για
διάφορους ρύπους µε την υποχρέωση των κρατών µελών να καταρτίζουν λεπτοµερή
σχέδια δράσης σε επίπεδο αστικών περιοχών ή αστικών οικισµών, που να αποδεικνύουν
τρόπους τήρησης των ανώτατων ορίων, και να ενηµερώνουν τους πολίτες όταν
σηµειώνεται υπέρβαση των ορίων ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Η οδηγία επιτρέπει επίσης
στην Επιτροπή να δηµοσιεύει ετήσιο κατάλογο των πόλεων που δεν συµµορφώνονται µε
αυτές τις διατάξεις, µέτρο το οποίο µπορεί να έχει σηµαντική επίπτωση στην εικόνα µιας
πόλης. Σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος, η Επιτροπή θα
επεξεργασθεί κατευθυντήριες γραµµές που θα βοηθήσουν τα κράτη µέλη και τις τοπικές
αρχές να εφαρµόσουν αυτή την οδηγία.
 
 Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ώστε το ζήτηµα της αστικής ανάπτυξης να
λαµβάνεται υπόψη κατά τη συνολική επεξεργασία της νέας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας
και των άλλων µέσων. Ένας από τους τρόπους για να το πετύχει είναι µέσω της
συµµετοχής των υπεύθυνων φορέων διακυβέρνησης των αστικών κέντρων στη διατύπωση
νέων νοµοθετικών µέσων, όπως συµβαίνει σήµερα µε την επεξεργασία  της νοµοθεσίας
για την ηχορύπανση.
 
 ∆ράση 13: Μεγαλύτερη καταπολέµηση της ρύπανσης και απορρύπανση µικρών και µεγάλων
πόλεων
 
 Η ΕΕ έχει θέσει ήδη σε λειτουργία ένα ισχυρό καθεστώς για την ολοκλήρωση των µέτρων
πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης, προς όφελος των αστικών περιοχών11.
 
 Η νοµοθεσία που θα προταθεί στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου για την Περιβαλλοντική
Νοµική Ευθύνη θα θεσπίσει µέτρα για την πρόληψη και την εφαρµογή της αρχής �ο
ρυπαίνων πληρώνει�, θα προσδιορίζει την ευθύνη  για την απορρύπανση µολυσµένων
εκτάσεων και θα εξασφαλίζει τη χορήγηση των απαιτούµενων πόρων για την
αποκατάσταση και την απορρύπανση. Το καθεστώς περιβαλλοντικής νοµικής ευθύνης θα
εφαρµόζεται και σε άλλους τύπους περιβαλλοντικής ζηµίας, περιλαµβανοµένης της ζηµίας
των φυσικών πόρων, παραδείγµατος χάρη αυτών που προστατεύονται από τις οδηγίες για
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τα οικοσυστήµατα και τα πτηνά και από την οδηγία-πλαίσιο για την ποιότητα των υδάτων.
Αν και οι περισσότεροι από αυτούς τους τόπους βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές,
ορισµένες από αυτές γειτονεύουν µε µεγάλα αστικά κέντρα, ενώ ο χώρος διαβίωσης
ορισµένων προστατευόµενων ειδών βρίσκεται σε αστικές περιοχές.
 
 ∆ράση 14: Συµβολή στη µείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης των αστικών µεταφορών
 
 Η µείωση της επίπτωση των µεταφορών στις αστικές περιοχές απαιτεί την ανάληψη
δράσης σε ένα ευρύ µέτωπο. Στη δράση αυτή περιλαµβάνεται η µείωση της ποσότητας
ρύπων που εκπέµπει κάθε µεταφορικό µέσο ανά χιλιόµετρο, η ενθάρρυνση της
µεταστροφής προς περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον συστήµατα µεταφορών, η
µεγαλύτερη έµφαση στους παράγοντες που καθορίζουν τη συνολική ζήτηση µεταφορικών
υπηρεσιών.
 
 Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραµµών του Συµβουλίου
για τα ∆Ε∆-Μ, η οποία θα αρχίσει το 1999, η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα να
περιληφθούν οι εναλλακτικοί τερµατικοί σταθµοί µεταφοράς επιβατών. Η Επιτροπή θα
εξετάσει επίσης κατά πόσο συντρέχουν ειδικές περιστάσεις που επιβάλλουν να
περιληφθούν στο δίκτυο οι τοπικές και περιφερειακές συνδέσεις υποδοµών και το πώς θα
εξασφαλιστεί ότι τα συστήµατα ∆Ε∆-Μ λαµβάνουν υπόψη τη δυνατότητα πρόσβασης
ατόµων µε κινητικά προβλήµατα, καθώς και µε ποιόν τρόπο θα ενθαρρυνθούν οι φορείς
των έργων να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που δηµιουργούνται από την αύξηση της
ικανότητας για την προώθηση βιώσιµων µεταφορικών µέσων και για τη βελτίωση του
τοπικού περιβάλλοντος.
 
 Η τεχνολογική πρόοδος και η µεταστροφή προς εναλλακτικά καύσιµα είναι απαραίτητα
για τη µείωση των εκποµπών που προέρχονται από όλους τους τύπους οχηµάτων. Το
πρόγραµµα �Auto Oil� αποτελεί βασικό µέτρο προς αυτή την κατεύθυνση. Η Επιτροπή θα
θέσει προαιρετικά υψηλά πρότυπα για τα οχήµατα, που θα παρέχουν στις αστικές αρχές
µια τεράστια δυνατότητα να προωθούν φιλικά προς το περιβάλλον οχήµατα και κινητήρες
σε συγκεκριµένους τύπους µεταφορικών µέσων, όπως τα ταξί, τα λεωφορεία, τα εµπορικά
οχήµατα και τα απορριµµατοφόρα. Η Επιτροπή εφαρµόζει την κοινοτική στρατηγική για
τις εκποµπές CO2 από τα ιδιωτικά οχήµατα, µέσω περιβαλλοντικής συµφωνίας µε την
αυτοκινητοβιοµηχανία, µέσω νοµοθετικών προτάσεων για σύστηµα παρακολούθησης και
µέσω ενός προγράµµατος πληροφόρησης των καταναλωτών σχετικά µε την εξοικονόµηση
καυσίµων.
 
∆ράση 15: Βιώσιµη αστική διαχείριση της ενέργειας
 
 Λόγω της χρησιµοποίησης σηµαντικών ενεργειακών πόρων και όλων των συναφών
περιβαλλοντικών προβληµάτων, πρέπει να προωθηθούν µέθοδοι διαχείρισης που θα
εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των ενεργειακών πηγών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις
προσπάθειές της για να εξασφαλίσει υψηλότερο βαθµό ενεργειακής απόδοσης και
εξοικονόµηση ενέργειας καθώς και εντατικότερη χρησιµοποίηση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στις αστικές περιοχές, µέσω ενεργειών που θα περιλαµβάνονται σε όλες τις
συναφείς πολιτικές και µέσω των προγραµµάτων ALTENER II και SAVE II και των
σχετικών τµηµάτων του 5ου προγράµµατος-πλαισίου για την Ε&ΤΑ.
 
 Θα προταθεί σχέδιο δράσης µε µια συνιστώσα αστικής ανάπτυξης, το οποίο θα καθορίζει
προτεραιότητες για την πολιτική της Κοινότητας για την ενεργειακή απόδοση, στο πλαίσιο
των συµφωνιών του Κυότο. Θα προταθούν ενέργειες µε µια συνιστώσα αστικής
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ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στο πλαίσιο της εφαρµογής της Λευκής
Βίβλου για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει
επίσης ώστε τα θέµατα αστικής ανάπτυξης να λαµβάνονται υπόψη κατά την επεξεργασία
νέων νοµοθετικών πράξεων και άλλων µέσων.
 
 Επειδή απαιτείται η δράση σε τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τη
δηµιουργία τοπικών και περιφερειακών οργανισµών διαχείρισης της ενέργειας µέσω του
προγράµµατος SAVE II. Θα εξασφαλιστεί επίσης µεγαλύτερη πρόσβαση των τοπικών
αρχών στις χρηµατοδοτήσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, όπως προβλέπεται παρακάτω,
στη ∆ράση 18. Επιπλέον, θα καθιερωθούν συνεργασίες µε τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές των υπό ένταξη χωρών.
 
∆ράση 16: Προστασία του κλίµατος
 
 Τα πρώτα µέτρα του προγράµµατος µετά τη διάσκεψη του Κυότο για την προστασία του
κλίµατος καθορίζονται στην ανακοίνωση για τις κλιµατικές µεταβολές «Για µια
Στρατηγική της ΕΕ µετά το Κυότο»12. Η ανακοίνωση αυτή θίγει βασικά θέµατα που πρέπει
να αντιµετωπισθούν και σε κοινοτικό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών µελών, όπως για
παράδειγµα την ενεργειακή απόδοση και τον διπλασιασµό του µεριδίου των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, ώστε να ανέλθει στο 12% µέχρι το έτος 2010, τις µεταφορές και τη
διάθεση των αποβλήτων, θέµατα που έχουν όλα µεγάλη σηµασία για τις αστικές περιοχές.
Τα µέτρα που θα πρέπει να λάβουν τα κράτη µέλη θα έχουν αναπόφευκτα επίπτωση στις
πόλεις. ∆ιάφορα άλλα υπό επεξεργασία µέτρα είναι πιθανό να βελτιώσουν το πλαίσιο
εργασίας για την επίτευξη της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, και κυρίως η πρόταση
οδηγίας για τη φορολόγηση προϊόντων ενέργειας που πρέπει να συµβάλουν στη µείωση
των εκποµπών CO2. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν επιβάλλει φόρους CO2, προκειµένου να
πετύχουν µείωση των εκποµπών που θα υπερβαίνει τους στόχους του Κυότο. Οι
προσπάθειες αυτές θα διευκολυνθούν µε την έγκριση της παρούσας πρότασης.
 
 ∆ράση 17: Η επέκταση του οικολογικού σήµατος και της οικολογικής διαχείρισης και του
συστήµατος ελέγχου (EMAS)
 
 Αυτά τα δύο συστήµατα, που βασίζονται στη λειτουργία της αγοράς, έχουν στόχο να
εξασφαλίσουν την επιβράβευση στην αγορά των ασφαλών για το περιβάλλον προϊόντων
(οικολογικό σήµα) και των µεθόδων παραγωγής (EMAS)13. Η συµµετοχή στα συστήµατα
αυτά είναι εθελοντική. Οι κανονισµοί και για τα δύο συστήµατα, που αρχικά προορίζονταν
για τη µεταποιητική βιοµηχανία, επανεξετάζονται σήµερα, προκειµένου να επεκταθεί η
εφαρµογή τους σε περισσότερους τοµείς, περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών
(παραδείγµατος χάρη στους τοµείς του τουρισµού, των µεταφορών, των τραπεζών και των
ασφαλειών). Η αναθεώρηση του Ecolabel συζητείται σήµερα µε τα άλλα όργανα της ΕΕ.
Η ύπαρξη δηλωµένων �οικολογικών� προϊόντων και υπηρεσιών θα διευκολύνει τον
ασφαλή για το περιβάλλον εφοδιασµό του κοινού. Η εφαρµογή αυτών των συστηµάτων
και άλλων φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων διαχείρισης πρέπει να ενθαρρύνεται κατ`
εξοχήν στις ΜΜΕ, των οποίων οι φιλικές για το περιβάλλον επιδόσεις έχουν µεγάλη
σηµασία, σε περίπτωση που διατηρηθούν και ενθαρρυνθούν µικτές χρήσης γης στα αστικά
κέντρα.
 
 Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης του κανονισµού σχετικά µε την οικολογική διαχείριση
και τον έλεγχο, βάσει της οποίας θα επεκταθεί η εφαρµογή του στους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης (σε συνάρτηση µε την επιτυχή πειραµατική δράση σε ορισµένα κράτη
µέλη), θα διευρύνει το πεδίο εφαρµογής του ως µέσο και για καλύτερη διαχείριση των
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πόλεων και για συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία (εφόσον οι οργανώσεις µε σήµα EMAS
εξασφαλίζουν την τήρηση των νοµικών υποχρεώσεων).
 
 Το EMAS εφαρµόζεται επίσης στον τοµέα των προµηθειών του δηµοσίου, δεδοµένης της
απαίτησης για τους επιχειρηµατικούς φορείς που συµµετέχουν στο EMAS να ελέγχουν τις
περιβαλλοντικές επιδόσεις των αναδόχων τους, των υπεργολάβων και των προµηθευτών
τους. Η αγορά ασφαλών για το περιβάλλον αγαθών και υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων
των µεταφορικών µέσων, από τις τοπικές αρχές των πόλεων αποτελεί έναν από τους
σηµαντικότερους τρόπους µε τους οποίους οι αρχές αυτές µπορούν να προωθήσουν τη
βιώσιµη ανάπτυξη. Το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο εξασφαλίζει πεδίο δράσης και η
Επιτροπή επιθυµεί οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να το αξιοποιήσουν περισσότερο. Η
πρόσφατη ανακοίνωση για τις προµήθειες του δηµοσίου14 δεσµεύει την Επιτροπή να
δηµοσιεύσει ένα επεξηγηµατικό έγγραφο σχετικά µε την ενσωµάτωση των
περιβαλλοντικών ζητηµάτων στις προµήθειες του δηµοσίου. Συντάσσεται επίσης
ανακοίνωση για την εσωτερική αγορά και το περιβάλλον.
 
 ∆ράση 18: Η χρηµατοδοτική ενίσχυση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ για την
προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος
 
 Πολλές από τις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στις περιφέρειες του Στόχου 1 και του
Στόχου 2 καθώς και τα έργα που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής, έχουν άµεσες
επιπτώσεις στο αστικό περιβάλλον. Οι ισχύοντες και οι προταθέντες κανονισµοί για τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία απαιτούν, ώστε οι εφαρµοζόµενες ενέργειες να είναι συµβατές µε τις
κοινοτικές πολιτικές, περιλαµβανοµένης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
 
 Η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει κατευθυντήριες γραµµές για να εξασφαλίσει το ότι η
χρηµατοδότηση θα µπορεί να προστατεύει και να βελτιώνει το αστικό περιβάλλον.
Σύµφωνα µε τα σχέδια κανονισµών, οι κατευθυντήριες γραµµές για τη χρησιµοποίηση των
πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων θα περιέχουν ρητή αναφορά στην ανάγκη εφαρµογής
κριτηρίων αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος, τα οποία θα διέπουν την επιλογή
αναπτυξιακής στρατηγικής⋅ τη δέσµευση των δικαιούχων οργανώσεων να ασκούν ορθή
περιβαλλοντική διαχείριση⋅ τη συµµόρφωση προς την κοινοτική νοµοθεσία,
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της συµµετοχής
περιβαλλοντικών οργανώσεων.
 
 Θα δοθεί επίσης έµφαση σε µέτρα που θα προωθούν την ορθολογική χρησιµοποίηση και
την αποτελεσµατική διαχείριση ενέργειας και τη χρησιµοποίηση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας⋅ την ελάχιστη δυνατή παραγωγή αποβλήτων και την εφαρµογή καθαρών
τεχνολογιών⋅ τη βιωσιµότητα των µεταφορών και τη βελτίωση των δηµόσιων
µεταφορικών µέσων⋅ την ευέλικτη µικτή χρήση γης για τους σκοπούς της αστικής
ανάπτυξης⋅ την ανάπλαση και αποκατάσταση του αστικού ιστού δείχνοντας προτίµηση
στην επαναχρησιµοποίηση εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών εκτάσεων και όχι στην
εκµετάλλευση χώρων πρασίνου⋅ την ελκυστικότητα των αστικών κέντρων µέσω της
διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς⋅ την προστασία και βελτίωση ανοικτών χώρων
(περιλαµβανοµένης της γεωργικής γης) εντός των αστικών περιοχών και στις περιαστικές
περιοχές⋅ ελαχιστοποίηση και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων⋅ τις νέες δυνατότητες
απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης σε συνδυασµό µε τις περιβαλλοντικές
ανάγκες.
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 Τα κριτήρια βιώσιµης ανάπτυξης σηµαίνουν ότι δεν είναι δυνατό να στηριχθούν προτάσεις
για βελτίωση τοπικών και περιφερειακών οδικών δικτύων που θα είχαν σαν αποτέλεσµα
την επιδείνωση των προβληµάτων κυκλοφοριακής συµφόρησης. Αντίθετα, η Επιτροπή
αναγνωρίζει ότι οι κατάλληλες βελτιώσεις του συστήµατος δηµόσιων µεταφορών, που θα
εντάσσονται σε µια ευρύτερη αντίληψη περιφερειακής ανάπτυξης, µπορεί να βελτιώσουν
την ικανότητα αστικών περιοχών να δηµιουργούν θέσεις εργασίας και να συµβάλουν στην
οικονοµική ανάπτυξη, στην αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας και στη βελτίωση του
περιβάλλοντος.
 
 Οι αγροτικές περιοχές µπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες δηµιουργίας θέσεων
απασχόλησης που παρέχονται από τις µικρές και µεγάλες πόλεις, παραδείγµατος χάρη
στους τοµείς της ενέργειας από βιοµάζα και του οικολογικού τουρισµού. Οι πολιτικές
αγροτικής ανάπτυξης θα ενθαρρύνουν περισσότερο τη διαφοροποίηση των αγροτικών
δραστηριοτήτων. Οι προτάσεις της Επιτροπής για τη µεταρρύθµιση της κοινής γεωργικής
πολιτικής περιλαµβάνουν ορισµένα µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να εφαρµοσθούν σε
περιαστικές περιοχές. Κατά την εφαρµογή αυτών των µέτρων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να
µεριµνήσουν για την προστασία της βιοποικιλότητας, των τοπίων, της ποιότητας του
πόσιµου νερού και των υπόγειων υδάτων. Τα πρότυπα οικοσυστηµάτων είναι ιδιαίτερα
χρήσιµα για την κατανόηση των σύνθετων διασυνδέσεων ανάµεσα στα αστικά κέντρα και
τα αγροτικά περίχωρά τους.
 
 ∆ράση 19: Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ανταλλαγή εµπειριών για το αστικό περιβάλλον
 
 Μέσω του 5ου προγράµµατος-πλαισίου για την Ε&ΤΑ, και κυρίως της βασικής δράσης �Η
πόλη του αύριο και η πολιτιστική κληρονοµιά�, η Επιτροπή θα στηρίξει την έρευνα για την
αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων. Η έρευνα αυτή θα εστιάζεται στον πολεοδοµικό
σχεδιασµό και τη χρήση της γης⋅ την ένταξη των µεταφορών και της χρήσης της γης στις
νέες εξελίξεις⋅ την εφαρµογή φορολογικών µέτρων για τον πολεοδοµικό σχεδιασµό⋅ νέες
τεχνολογίες για την ενεργειακή απόδοση και τις µεταφορές καθώς και την πολιτιστική,
ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονοµιά, µε ιδιαίτερη έµφαση στα ιστορικά κέντρα
πόλεων15. Το πρόγραµµα -πλαίσιο της ΕΕ για τον πολιτισµό θα περιλαµβάνει επίσης
ενέργειες που προωθούν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής. Μέσω του προγράµµατος
Leonardo da Vinci και των επιχορηγήσεων Marie Curie για την έρευνα, είναι δυνατό να
χρηµατοδοτηθούν διεθνικές ενέργειες κατάρτισης σε θέµατα αρχιτεκτονικής και σε
τεχνικές που συνδέονται µε το δοµηµένο περιβάλλον.
 
 Η Επιτροπή θα συνεχίσει να χρηµατοδοτεί µελέτες, πρότυπα έργα, την οργάνωση δικτύων
και συναντήσεις σε διεθνικό επίπεδο που θα αφορούν σε θέµατα αστικού περιβάλλοντος,
τα οποία απαιτούν αποτελεσµατική δράση σε τοπικό επίπεδο. Στα θέµατα αυτά
περιλαµβάνονται: τα αστικά λύµατα, τα αποθέµατα υδροφόρων οριζόντων, η
βιοποικιλότητα και η προστασία και η ασφαλής για το περιβάλλον µικτή χρήση αστικών
ανοικτών χώρων και δασικών εκτάσεων στο εσωτερικό µικρών και µεγάλων πόλεων16⋅ οι
περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκούνται σε µικρές και µεγάλες πόλεις παράκτιων
περιοχών17, περιλαµβανοµένου του θέµατος της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης.
Συµπληρωµατικά προς τα υφιστάµενα µέτρα που αποσκοπούν στη µείωση των
περιβαλλοντικών κινδύνων, θα συνεχιστεί η στήριξη τεχνογνωσίας σε θέµατα προστασίας
των πολιτών18, περιλαµβανοµένης της πρόληψης κατολισθήσεων, πυρκαγιών, πληµµυρών
και εκτίµησης της καταλληλότητας των κτιρίων µετά από σεισµούς.
 
 Η ισχύς του χρηµατοδοτικού µέσου LIFE έγκειται στον µηχανισµό του για άµεση
παρέµβαση και στο γεγονός ότι εστιάζεται σε περιβαλλοντικά θέµατα για το σύνολο της



- 29 -

επικράτειας της ΕΕ. Οι χρηµατοδοτικοί πόροι για το LIFE είναι περιορισµένοι, αλλά
µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας.
 
 Το LIFE µπορεί σήµερα να συγχρηµατοδοτεί ενέργειες για τη διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος, καινοτόµες ενέργειες και ενέργειες προβολής που προωθούν τη βιώσιµη
ανάπτυξη βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών
ζητηµάτων στον χωροταξικό σχεδιασµό και προπαρασκευαστικές ενέργειες στους τοµείς
της διαχείρισης και προστασίας παράκτιων περιοχών, της µείωσης της παραγωγής
αποβλήτων, της προστασίας των υδατικών πόρων και της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Το
LIFE προωθεί επίσης διαδικασίες συµµετοχής, την αποτελεσµατική εφαρµογή της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων.
 
 Η αναθεώρηση του κανονισµού του LIFE19 προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθεί πριν
από τα τέλη 1999. Η Επιτροπή θα εξετάσει αν απαιτούνται τροποποιήσεις στους
σηµερινούς τοµείς δράσης. Λόγω της σηµασίας του αστικού περιβάλλοντος, η Επιτροπή
θα εξετάσει τη δυνατότητα να διευρυνθεί η υλοποίηση έργων αστικής ανάπτυξης, κυρίως
καινοτόµων έργων και έργων προβολής που ενθαρρύνουν την εφαρµογή ολοκληρωµένων
προσεγγίσεων και συµβάλλουν στη βιώσιµη ανάπτυξη, περιλαµβανοµένων ενεργειών για
τη µέτρηση και τη µείωση των οικολογικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στις αστικές
περιοχές, για τη µετατροπή αστικών περιοχών µε άναρχη δόµηση σε βιώσιµα προάστια
(�retro-fitting�) και στη µείωση της ζήτησης µεταφορικών υπηρεσιών στις αστικές
περιοχές.
 
3.4. Συµβολή στην καλή διακυβέρνηση των αστικών περιοχών και στην ενίσχυση

του τοπικού δυναµικού

3.4.1 Στόχοι πολιτικής

 Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η σωστή διακυβέρνηση αστικών περιοχών και η
ανάθεση αρµοδιοτήτων σε τοπικούς φορείς είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις µικρές και µεγάλες πόλεις και για την ορθότερη
διαχείρισή τους. Η διακυβέρνηση αστικών περιοχών µπορεί να βελτιωθεί µέσω της
καλύτερης κάθετης ενσωµάτωσης δραστηριοτήτων διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και
καλύτερης οριζόντιας ενσωµάτωσης στο εσωτερικό και µεταξύ διαφόρων οργανώσεων σε
τοπικό επίπεδο και της συµµετοχής των αρµόδιων φορέων διακυβέρνησης και πολιτών
στις πολιτικές αστικής ανάπτυξης. Το ζήτηµα είναι µε ποιον τρόπο οι θεσµικοί φορείς και
οι δοµές µπορούν να συµβάλουν στο σχεδιασµό κοινών στρατηγικών στόχων και να
ικανοποιήσουν τις νέες απαιτήσεις για συλλογική δράση.
 
 Στο πλαίσιο της πλήρους τήρησης της επικουρικότητας, η δράση της ΕΕ µπορεί να
συµβάλει στη δηµιουργία καλύτερων σχέσεων ανάµεσα στους φορείς σε όλα τα επίπεδα
και να εξασφαλίσει τη δηµιουργία εταιρικών σχέσεων για την επίλυση αστικών
προβληµάτων. Η δράση της ΕΕ πρέπει κυρίως να συµβάλει στην επίτευξη των εξής
στόχων:
 
•  Βελτίωση της πληροφόρησης για τις τοπικές αρχές και για άλλους φορείς αστικής
διακυβέρνησης, περιλαµβανοµένων των πολιτών, σχετικά µε τις πολιτικές της ΕΕ και
εξασφάλιση διαλόγου µαζί τους για τη διαµόρφωση των πολιτικών της ΕΕ.

•  Μεγαλύτερη συµµετοχή µικρών και µεγάλων πόλεων στην εφαρµογή των πολιτικών
της ΕΕ.
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•  Προώθηση του πολιτικού συντονισµού και της συνεργίας σε όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης στις λειτουργικές αστικές περιοχές.

•  Στήριξη της δηµιουργίας ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο, προκειµένου να βελτιωθεί η
ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της αστικής διακυβέρνησης, περιλαµβανοµένης της
ανταλλαγής ορθών πρακτικών ανάµεσα σε πόλεις, της διεθνικής συνεργασίας και της
οργάνωσης δικτύων.

•  Προώθηση καινοτόµων προσεγγίσεων για τη διεύρυνση της δηµοκρατίας σε τοπικό
επίπεδο, τη συµµετοχή και τη δηµιουργία εταιρικών σχέσεων µε τη συµµετοχή του
ιδιωτικού τοµέα, των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

•  Βελτίωση της συλλογής και χρησιµοποίησης συγκρίσιµων πληροφοριών για τις
συνθήκες στις αστικές περιοχές όλης της Ευρώπης, εκτίµηση των αστικών
προβληµάτων και εντοπισµός αποτελεσµατικών πολιτικών λύσεων που έτσι θα
παρέχουν τη δυνατότητα σε όλες τις βαθµίδες διακυβέρνησης να προσαρµόζουν τις
πολιτικές τους στις τοπικές ανάγκες και να παρακολουθούν και να εκτιµούν την
απόδοση των πολιτικών τους, σχετικά µε τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα που
παράγονται επιτόπου.

 
3.4.2 ∆ράση

 Σύµφωνα µε τη δράση που παρουσιάστηκε ήδη στα προηγούµενα κεφάλαια (π.χ.
�ολοκληρωµένες ενέργειες αστικής ανάπτυξης� (3.1.2) και την ειδική προσέγγιση για τις
αστικές περιοχές που αντιµετωπίζουν δυσκολίες (3.2.2), η έρευνα και ανταλλαγή
εµπειριών µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση της διακυβέρνησης των αστικών
περιοχών, µέσω του καθορισµού στρατηγικής, συντονισµού της πολιτικής, της εταιρικής
σχέσης και της σύνδεσης µε ευρύτερες λειτουργικές αστικές περιοχές και µε τις
περιφερειακές στρατηγικές. Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται να αναλάβει δράση για τη
µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, για την καινοτοµία και τη συµµετοχή
των πολιτών καθώς και για τη βελτίωση της συγκριτικής πληροφόρησης για τις αστικές
περιοχές, περιλαµβανοµένων των αστικών περιοχών στις υπό ένταξη χώρες.
 
 ∆ράση 20: Ευαισθητοποίηση, ανταλλαγή εµπειριών και δηµιουργία ικανοτήτων για την
αειφόρο αστική ανάπτυξη
 
 Η Επιτροπή θα στηρίξει ένα φάσµα δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την ανάπτυξη
τεχνογνωσίας και τη δηµιουργία ικανοτήτων σε αστικό επίπεδο, έτσι ώστε να µπορούν να
τεθούν σε εφαρµογή οι βασικές συνιστώσες του πλαισίου δράσης. Το έργο αυτό θα
καλύψει την ανάπτυξη και ανταλλαγή εµπειριών που συνδέονται µε όλο το φάσµα των
θεµάτων αστικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα, θα εστιάζεται στην ανάγκη να εξαλειφθεί
ο κατακερµατισµός των προσπαθειών που καταβάλλουν διάφοροι οργανισµοί και
διοικητικές υπηρεσίες και ανάµεσα στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και στους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, και θα περιλαµβάνει την προώθηση της συµµετοχής
και ανάθεσης αρµοδιοτήτων στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δράση θα αφορά
ειδικότερα:
 
•  Στη δηµιουργία ενός συνδεδεµένου δικτύου βάσεων δεδοµένων της ΕΕ για θέµατα
αστικής ανάπτυξης, που θα συνοψίζουν τις πληροφορίες για τα καινοτόµα έργα και
έργα προβολής τα οποία χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ και, στη συνέχεια, δηµιουργία
άλλων πηγών. Θα περιλαµβάνουν τις συναφείς υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων,
παραδείγµατος χάρη την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφόρησης20 για τις Τοπικές
Μεταφορές, καθώς και νέες βάσεις δεδοµένων. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα
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χρησιµοποίησης αυτού του δικτύου ως εργαλείου για την παρακολούθηση της προόδου
ως προς την εφαρµογή των πολιτικών.

•  Στην ανάπτυξη µιας αστικής διάστασης στο νέο �ευρωπαϊκό δίκτυο για τον εντοπισµό
ορθής πρακτικής� για τις νέες καινοτόµες ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία (βλέπε ∆ράση 20 παρακάτω). Αυτό θα συµβάλλει στη συλλογή
και διάδοση ορθών πρακτικών και θα διευκολύνει τις ανταλλαγές εµπειριών,
περιλαµβανοµένης της εµπειρίας που αποκτάται µέσω έργων αειφόρου αστικής
ανάπτυξης, τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο άλλων χρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ
προγραµµάτων, όπως τα LIFE, SAVE, το 5ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και
Τεχνολογική Ανάπτυξη, PHARE, ∆Ε∆-Μ.

•  Στη συνεχή στήριξη των δραστηριοτήτων οργάνωσης δικτύων τοπικών φορέων
διακυβέρνησης, στα οποία θα συµµετέχουν ιδιωτικοί φορείς και φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης. Στους φορείς αυτούς θα περιλαµβάνονται: η Κίνηση Ευρωπαϊκών
Αειφόρων Μικρών και Μεγάλων Πόλεων, η Ευρωπαϊκή Οµάδα ∆ιαχείρισης και
Κινητικότητας, οι Πόλεις Χωρίς Αυτοκίνητα, η LIA (Τοπική Ολοκλήρωση και ∆ράση
που ευνοεί τις εθνικές µειονότητες), οι Τοπικοί Ενεργειακοί Οργανισµοί, το δίκτυο
Αστικών Φόρουµ Αειφόρου Ανάπτυξης και δίκτυα που ασχολούνται µε ειδικά θέµατα
αυτού του πλαισίου δράσης, όπως η τιµολόγηση της χρησιµοποίησης αστικού οδικού
δικτύου και η προστασία του κλίµατος. Η Επιτροπή θα προωθήσει τη σύνδεση των
δραστηριοτήτων αυτών των δικτύων και της Agenda 21 µε κάθε ένα από τα θέµατα
κοινού ενδιαφέροντος και θα εξασφαλίσει την απαιτούµενη νοµική βάση για τη
χρηµατοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων σε πολυετές πλαίσιο. Οι µεγάλες και
µικρές πόλεις στις υπό ένταξη χώρες ενθαρρύνονται να συµµετάσχουν σε αυτές τις
δραστηριότητες οργάνωσης δικτύων21.

•  Στην αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µέσω ενός ενιαίου συστήµατος της
Επιτροπής για απονοµή βραβείων, της καινοτοµίας και της προόδου που
πραγµατοποιούν οι µικρές και µεγάλες πόλεις στην επεξεργασία και εφαρµογή
στρατηγικών, ολοκληρωµένων και συµµετοχικών προσεγγίσεων της αειφόρου αστικής
ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις ιδέες του παρόντος πλαισίου δράσης22. Η Επιτροπή επαινεί
την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των αρµοδίων λήψης αποφάσεων από τις ευρωπαϊκές
οργανώσεις, παραδείγµατος χάρη για την έκδοση της νέας Χάρτας των Αθηνών από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πολεοδόµων.

•  Εκτός από τη χρηµατοδότηση ενεργειών επαγγελµατικής κατάρτισης από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, τα προγράµµατα Leonardo da Vinci, Socrates και �Οι
νέοι για την Ευρώπη� µπορούν να συµβάλουν στη διοργάνωση κύκλων
επαγγελµατικής κατάρτισης για φορείς που συµµετέχουν σε θέµατα αστικής
ανάπτυξης, στη βελτίωση της τοπικής ικανότητας και της µάθησης σε διεθνικό
επίπεδο.

•  Στη στήριξη της δηµιουργίας θεσµικών ικανοτήτων θα επεκταθεί στις µεγάλες πόλεις
των υπό ένταξη χωρών, βάσει του προγράµµατος PHARE, προκειµένου να
προετοιµασθεί η συµµετοχή τους στα προγράµµατα της ΕΕ και να αναλάβουν τις
ευθύνες τους για την εφαρµογή των εθνικών περιβαλλοντικών στρατηγικών και της
νοµοθεσίας που συνδέεται µε την εφαρµογή του δικαίου της ΕΕ. Επιπλέον, θα
παραταθεί για το 1999 η εφαρµογή του έργου �Cities in Compliance� (πόλεις που
ικανοποιούν τα πρότυπα), ώστε να στηριχθεί η εφαρµογή της βασικής περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση σε ολοκληρωµένες προσεγγίσεις διαχείρισης.

•  Στη χρησιµοποίηση των νέων µέσων επικοινωνίας και πληροφόρησης,
περιλαµβανοµένου του διαδικτύου (Internet), προκειµένου να στηριχθεί η
προετοιµασία των µελλοντικών δραστηριοτήτων της Επιτροπής που θα αφορούν στις
αστικές περιοχές. Αυτό θα επιτρέψει τη διενέργεια ευρύτερων διαβουλεύσεων µε τους
φορείς αστικής ανάπτυξης, περιλαµβανοµένων φορέων του ιδιωτικού τοµέα και της
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τοπικής αυτοδιοίκησης, και θα περιορίσει τα εµπόδια συµµετοχής των τοπικών φορέων
στις σχετικές εργασίες ευρωπαϊκής κλίµακας.

•  Για να αποκτήσουν οι υπηρεσίες της µεγαλύτερη γνώση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να
ενθαρρύνει την πλαισίωση των απασχολουµένων της από τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές σε προσωρινή βάση, προκειµένου να εξασφαλίσει την
ενσωµάτωση της εµπειρίας τους στο έργο της Επιτροπής.

 
 Η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης την αναθεώρηση της οδηγίας για την πρόσβαση στην
πληροφόρηση σε περιβαλλοντικά θέµατα (90/313/ΕΟΚ), η οποία αποτελεί βασικό µέσο
για τη διαφάνεια της διακυβέρνησης αστικών περιοχών. Θεσπίζοντας τα δικαιώµατα των
πολιτών στην πληροφόρηση σε περιβαλλοντικά θέµατα, παρέχει τη δυνατότητα στους
καταναλωτές να πραγµατοποιούν ασφαλείς για το περιβάλλον επιλογές. Η αναθεώρηση
είναι αναγκαία για να τεθεί σε εφαρµογή η Σύµβαση για την Πρόσβαση στην
Πληροφόρηση, τη Συµµετοχή των Πολιτών και τη ∆ικαιοσύνη σε Περιβαλλοντικά Θέµατα
(Σύµβαση του Aarhus), που εγκρίθηκε τον Ιούνιο 1998 και έχει υπογραφεί από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα περισσότερα κράτη µέλη23. Η Σύµβαση κάνει ένα παραπάνω
βήµα από την ισχύουσα οδηγία όσον αφορά στα δικαιώµατα κάθε πολίτη να ζητεί
πληροφόρηση, περιλαµβανοµένης της πληροφόρησης σε θέµατα όπως η ποιότητα του
αέρα, η ηχορύπανση, τα ενεργειακά θέµατα, η υγεία και η ασφάλεια, οι πολιτιστικοί χώροι
και οι κατασκευές.
 
∆ράση 21: Καινοτόµες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης
 
 Η Επιτροπή σχεδιάζει να στηρίξουν οι καινοτόµες ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία τις στρατηγικές αστικής καινοτοµίας, που εστιάζονται κυρίως στη
δηµιουργία καλύτερων µηχανισµών αστικής διακυβέρνησης, όπως για παράδειγµα: η
αυτοδιαχείριση υπηρεσιών από τις τοπικές κοινότητες, οι νέες προσεγγίσεις για τη
δηµιουργία ικανοτήτων και τη συµµετοχή µονίµων κατοίκων, οι προσεγγίσεις πολλαπλών
οργανισµών για την ασφάλεια των αστικών κέντρων, τα ολοκληρωµένα συστήµατα
ανάπλασης. Η Επιτροπή θα επιλέξει αυτές τις στρατηγικές µέσω ανοικτών διαδικασιών
υποβολής προτάσεων στη νέα περίοδο προγραµµατισµού για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
(2000-2006).
 
 ∆ράση 22: Η αύξηση της ασφάλειας µέσω της πρόληψης στον τοµέα της αστικής
εγκληµατικότητας
 
 Η Επιτροπή θα στηρίξει την ανάπτυξη πολιτικών στον τοµέα της πρόληψης της
εγκληµατικότητας των πόλεων, περιλαµβανοµένης της ροπής προς το έγκληµα των νέων,
κάνοντας χρήση των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών µέσων όπως, παραδείγµατος χάρη, το
πρόγραµµα Falcone24. Θα συµβάλλει, κυρίως, στην ανάπτυξη καινοτόµων πρωτοβουλιών
των τοπικών αρχών και ΜΚΟ, µέσω προτύπων έργων και οργάνωσης δικτύων από άτοµα
που θα είναι αρµόδια για την πρόληψη της εγκληµατικότητας στις πόλεις. Θα στηρίξει τη
συλλογή και διάδοση ορθών πρακτικών και εµπειριών και θα ενθαρρύνει την κατάρτιση
ατόµων που είναι αρµόδια σε αυτούς τους τοµείς, µέσω ανταλλαγής προγραµµάτων. Η
δράση αυτή θα πρέπει να εφαρµοσθεί σε συνδυασµό µε ενέργειες για την καταπολέµηση
των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού.
 
 
 
 
 ∆ράση 23: Βελτίωση της συγκριτικής πληροφόρησης για τις συνθήκες των αστικών περιοχών
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 Οι δείκτες έχουν καθοριστική σηµασία για την εκτίµηση των αστικών επιδόσεων, αλλά
υπάρχουν πολύ διαφορετικές πρακτικές συλλογής δεδοµένων και πληροφοριών. Όλο και
περισσότερο, οι αρµόδιοι για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να ενηµερώνονται για το πώς
είναι δυνατό να συγκριθούν επιµέρους πόλεις όσον αφορά αφενός τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή και αφετέρου τις υφιστάµενες
τάσεις. Η Eurostat έχει αναλάβει ορισµένα πρότυπα έργα που αφορούν στην παρατήρηση
του πλανήτη, στην έρευνα εργατικού δυναµικού και στους δείκτες περιβαλλοντικών
πιέσεων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος δίνει αναφορά σε τακτά διαστήµατα
για την κατάσταση του αστικού χώρου. Η Επιτροπή έθεσε πρόσφατα σε εφαρµογή ένα
πρόγραµµα αστικού ελέγχου το οποίο, κατά το πειραµατικό στάδιό του, θα συλλέγει
συγκρίσιµες πληροφορίες για ένα φάσµα οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών
δεικτών που συνδέονται µε την �ποιότητα ζωής� για 58 πόλεις της ΕΕ. Έρευνα για τους
δείκτες αστικών θεµάτων προβλέπεται επίσης στο 5ο πρόγραµµα-πλαίσιο Ε&ΤΑ. Σε
συνδυασµό µε το Τοπικό Πρόγραµµα ∆ράσης 21, οι τοπικές αρχές θα ενθαρρυνθούν να
καταρτίσουν δείκτες τοπικής σηµασίας για την αειφόρο ανάπτυξη. Ενώ καθορίζεται η
βάση για συγκριτικές αστικές στατιστικές, θα απαιτηθεί συντονισµένη προσπάθεια για την
κατάρτιση ενός συστήµατος στατιστικής πληροφόρησης για τους αστικούς οικισµούς που
θα βασίζεται σε επίσηµες στατιστικές. Θα επιδιωχθεί να υπάρξει σύνδεση µε τα
συστήµατα γεωγραφικής πληροφόρησης και θα εξασφαλιστούν συνδέσεις µε το
νεοϊδρυθέν δίκτυο της Επιτροπής για τους χρήστες δεικτών25.
 
 Ο καθορισµός σηµείων αναφοράς αποδείχθηκε µια αποτελεσµατική τεχνική για να υπάρχει
συνεχής πρόοδος. Μπορεί να εφαρµόζεται σε διάφορες αστικές υπηρεσίες και σε
συστήµατα, µέσω εκτιµήσεων που θα πραγµατοποιούν οι ίδιες οι αρχές τοπικής
διακυβέρνησης. Η Επιτροπή θα βασιστεί στο έργο της για τον εντοπισµό ορθών
πρακτικών, στην πείρα της ήδη υπάρχουσας πρότυπης εργασίας της για τον καθορισµό
σηµείων αναφοράς για τις αστικές µεταφορές και στην εργασία για την κατάρτιση αστικών
δεικτών, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η µεγαλύτερη χρησιµοποίηση σηµείων αναφοράς σε
αστικό επίπεδο.
 
 ∆ράση 24: Συµβολή στην �Πρωτοβουλία Αστικών Ανταλλαγών� στα κράτη µέλη
 
 Κατά την άτυπη υπουργική σύνοδο της Γλασκώβης τον Ιούνιο 1998, οι υπουργοί
Περιφερειακής Πολιτικής και Χωροταξίας κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η τρέχουσα
διακυβερνητική πρωτοβουλία των κρατών µελών για τη συλλογή ορθών πρακτικών
αστικής πολιτικής θα παράγει ένα άτυπο, µη δεσµευτικό πλαίσιο µέχρι το έτος 2000. Η
Επιτροπή θα συµβάλλει σε αυτή τη διαδικασία και θα υποβάλλει έκθεση για τη συνέχιση
του πλαισίου δράσης της στις άτυπες υπουργικές συνόδους, παρέχοντας έτσι ένα τρόπο
σύνδεσης ανάµεσα στο πλαίσιο δράσης και τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν τα κράτη
µέλη.
 
 
4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
 Η Επιτροπή θα προτείνει το τρέχον πλαίσιο δράσης για συζήτηση µε ένα ευρύ φάσµα
φορέων από τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και την τοπική αυτοδιοίκηση στο Αστικό
Φόρουµ που θα πραγµατοποιηθεί στη Βιέννη στις 26 και 27 Νοεµβρίου 1998. Η εφαρµογή
των προτεινόµενων ενεργειών θα λάβει πλήρως υπόψη τα αποτελέσµατα των συζητήσεων
στο Φόρουµ.
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 Μια από τις βασικές προκλήσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, και ισχύει για όλα
τα επίπεδα διακυβέρνησης, είναι η ανάγκη να αποφευχθεί η µεµονωµένη εργασία των
διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών σε θέµατα που αφορούν στις αστικές περιοχές. Στην
ανακοίνωσή της �Για ένα αστικό πρόγραµµα δράσης στην ΕΕ� του 1997, η Επιτροπή
δεσµεύτηκε να εξετάσει µε ποιον τρόπο µπορεί να προσαρµόσει την εσωτερική της
οργάνωση, προκειµένου να δηµιουργήσει µηχανισµούς που θα εξασφαλίζουν την
εφαρµογή ολοκληρωµένων προσεγγίσεων για τα θέµατα αστικής ανάπτυξης. Θα ληφθούν
τα εξής µέτρα στις αρχές του 1999 για καλύτερο συντονισµό και συνδυασµένη δράση:
•  µια διϋπηρεσιακή οµάδα εργασίας της Επιτροπής θα συνεχίσει να εξετάζει τις
επιπτώσεις των πολιτικών και των µέσων της ΕΕ στις αστικές περιοχές, µε στόχο να
αποκτήσουν οι πολιτικές αυτές µεγαλύτερη ευαισθησία και να ενσωµατώσουν τα
προβλήµατα αστικής ανάπτυξης. Θα παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρµογής του
πλαισίου δράσης και θα επιβλέπει τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού δικτύου για τον
εντοπισµό ορθών πρακτικών για τα αστικά θέµατα.

•  ορισµένες αλληλοσυµπληρούµενες ενέργειες πολλαπλών στόχων, όπως η δηµιουργία
ενός ολοκληρωµένου δικτύου βάσεων δεδοµένων για τα αστικά θέµατα, ο καθορισµός
σηµείων αναφοράς και δεικτών και οι στρατηγικές πληροφόρησης σε τοπικό επίπεδο,
θα υπάγονται στην κοινή ευθύνη των αρµόδιων υπηρεσιών στο εσωτερικό της
Επιτροπής.

 
 Μετά το �Αστικό Φόρουµ�, η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα να λάβει
συµπληρωµατικά µέτρα για την ενίσχυση του συντονισµού.
 
 Επιπλέον, η Επιτροπή προβλέπει:
•  τη σύσταση οµάδας εµπειρογνωµόνων (µε περιορισµένο, αλλά αντιπροσωπευτικό
αριθµό µελών), που θα συνεδριάζουν σε τακτά διαστήµατα για να συζητούν την
πρόοδο της εφαρµογής του πλαισίου δράσης και για να συµβουλεύουν την Επιτροπή
σχετικά µε τη µελλοντική δράση. Η οµάδα αυτή θα βασίζεται στην εµπειρία που έχει
αποκτηθεί µέσω των υφισταµένων συµβουλευτικών µηχανισµών⋅

•  τη δηµιουργία �ανοικτών οµάδων προβληµατισµού� στις οποίες θα συµµετέχουν
αντιπρόσωποι από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και από διάφορους τοµείς,
περιλαµβανοµένου του ιδιωτικού τοµέα και της αυτοδιοίκησης, για να συζητούν ειδικά
στοιχεία του πλαισίου δράσης. Οι οµάδες αυτές θα δηµιουργηθούν σε συνδυασµό µε
την οµάδα εµπειρογνωµόνων, η οποία θα βοηθά την Επιτροπή για την κατάρτιση
συγγραφής υποχρεώσεων. Θα συµµετέχουν επίσης σε αυτή οι υπό ένταξη χώρες⋅

•  τη συνεδρίαση του Αστικού Φόρουµ σε τακτά διαστήµατα.

Οι ενέργειες που προσδιορίζονται στο παρόν πλαίσιο ακολουθούν τους κανόνες των
κοινοτικών πολιτικών µε τους οποίους συνδέονται. Θα τεθούν σε εφαρµογή από την
Επιτροπή το 1999 και αναµένεται ότι θα έχουν αποτελέσµατα µέχρι το έτος 2001. Η
Επιτροπή θα εκτιµήσει τη συνολική πρόοδο της εφαρµογής του πλαισίου δράσης στη
τριετή έκθεσή της για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Η έκθεση του 2002 θα είναι
η πρώτη έκθεση που θα περιέχει απολογισµό της προόδου.
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