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SUOSITUKSET

EUROOPAN KOMISSIO
KOMISSION SUOSITUS,
annettu 21 päivänä lokakuuta 2011,
tutkimusaloitteen ”Urbaani Eurooppa – Globaalit haasteet, paikalliset ratkaisut” yhteissuunnittelusta
(2011/C 312/01)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(3)

Samanaikaisesti Euroopan olisi hyödynnettävä kaupungis
tumisen tarjoamia etuja. Kaupunkialueet ovat Euroopan
talouskasvun veturi. Kaupunkitaajamista ja -verkostoista
on tullut kehityksen edelläkävijöitä sekä sosioekonomi
sessa että teknisessä ja geopoliittisessa mielessä. Kaupun
git itsessään ovat innovaatiokeskittymiä, joissa osaa
minen, politiikka ja käytäntö yhdistyvät luoden innovatii
visia ideoita, käyttäen uutta teknologiaa ja hyödyntäen
tuoreita näkemyksiä kaupunkien kehittämiseen liittyviin
haasteisiin, liikkeellepaneviin voimiin ja ratkaisuihin. On
myös yhä selvempää, että suurten kaupunkikeskusten yh
dessä muodostavat kaupunkiketjut, joita usein kutsutaan
megalopoleiksi, lisäävät kansainvälistä merkitystään. Sa
malla on kuitenkin tunnustettava myös pienten ja keski
suurten kaupunkien tärkeä asema erityisesti aluekehityk
sen kannalta. Euroopalle on ominaista kaupunkien kor
kea asukastiheys ja pienten ja keskikokoisten kaupunkien
suuri määrä; myös niiden taloudelliset, yhteiskunnalliset
ja kulttuuriset edut on otettava huomioon.

(4)

Eurooppa 2020 -strategiassa otetaan käyttöön kolme toi
siaan tukevaa painopistealuetta: älykäs, kestävä ja osallis
tava (2) kasvu. Kaupunkien kestävällä kehittämisellä voi
taisiin edistää merkittävästi näiden tavoitteiden saavutta
mista. Lippulaiva-aloitteessaan Innovaatiounioni, joka esi
tetään 6. lokakuuta 2010 hyväksytyssä komission tiedo
nannossa ”Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke In
novaatiounioni” (3), komissio mainitsee yhdeksi mahdol
liseksi innovaatiokumppaniksi ”älykkäät ja viihtyisät kau
pungit, joissa yhdistyvät energiatehokkuus, puhdas lii
kenne ja nopeat Internetyhteydet”. Kaupungit voivat edis
tää osallistavaa kasvua erityisesti taistelemalla sosiaalisten
erojen kärjistymistä ja köyhyyttä vastaan, torjumalla so
siaalista eristäytymistä ja huolehtimalla ikääntymiseen

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 181 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Euroopan kaupunkialueiden kestävä kehittäminen on tär
keä yhteiskunnallinen kysymys kaupungistumisen kaltais
ten maailmanlaajuisten suuntausten voimistuessa. Ennus
teiden mukaan vuoteen 2050 mennessä lähes 70 pro
senttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa (nykyisin
noin 50 prosenttia) (1). Euroopassa luku on korkeampi:
noin 83 prosentin väestöstä (lähes 557 miljoonaa) o
dotetaan vuonna 2050 asuvan kaupungeissa.

Kaupungistuminen tuo mukanaan monia toisiinsa nivou
tuvia haasteita, kuten syrjäytyminen, sosiaalinen eristäy
tyminen, kaupunkirakenteen hajautuminen, ruuhkautumi
nen, turvallisuuteen liittyvät ongelmat, ympäristön pilaan
tuminen, saastuminen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset.
Tällainen kehitys aiheuttaa paineita yhteiskunnalle ja aset
taa ennennäkemättömän haasteen kaupunkijärjestelmien
sopeutumiskyvylle, hallinnoinnille ja johtamiselle Euroo
passa ja muualla maailmassa.

(1) http://www.un.org/esa/population/unpop.htm

(2) Komission tiedonanto Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallis
tavan kasvun strategia, Bryssel, KOM(2010) 2020.
(3) KOM(2010) 546.
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liittyvistä kysymyksistä. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäy
tymisen torjunnan eurooppalaisen foorumin (1) tavoit
teena on saavuttaa EU:n tavoite nostaa ainakin 20 mil
joonaa ihmistä pois köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäyty
misestä vuoteen 2020 mennessä. Foorumi auttaa löytä
mään parhaat käytännöt ja edistämään kaupunkien vä
listä keskinäistä oppimista.

(11)

Sen vuoksi ja tässä suosituksessa vahvistettujen tavoittei
den saavuttamiseksi jäsenvaltioiden olisi toimittava yh
teistyössä komission kanssa, jotta voidaan varmistaa
koordinointi ja synergia nykyisten tutkimus- ja innovoin
tijärjestelmien kanssa ottaen huomioon muut asiaan liit
tyvät komission aloitteet, kuten ”Älykkäät kaupungit ja
yhteisöt” -aloite, sekä välttää päällekkäisyydet.

(5)

Yhdennetyn kaupunkikehityksen tietopohjaa on lujitet
tava pikaisesti taloutta, yhteiskuntaa, liikkuvuutta ja eko
logiaa koskevan tutkimuksen avulla näyttöön perustuvan
päätöksenteon edistämiseksi.

(12)

Jotta komissio voisi raportoida Euroopan parlamentille ja
neuvostolle, jäsenvaltioiden olisi säännöllisesti raportoi
tava komissiolle tämän yhteissuunnittelualoitteen edisty
misestä,

(6)

Vastaaminen edellä mainittuihin haasteisiin edellyttää
koordinointia, jotta voidaan hyödyntää tarjolla olevat
mahdollisuudet ja edistää korkealaatuista tutkimusyhteis
työtä, jolla pyritään saamaan pitkälle tulevaisuuteen suun
tautuvaa tietoa kaupunkialueiden monimuotoisesta ver
kostojärjestelmästä ja siihen liittyvien taloudellisten, tek
nologisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten osajärjestel
mien keskinäisistä riippuvuussuhteista.

(7)

(8)

(9)

(10)

Kilpailukykyneuvosto
määritteli
ja
perusteli
26. toukokuuta 2010 pitämässään kokouksessa (2) use
ampia yhteiseen ohjelmasuunnitteluun perustuvia aloit
teita, joihin kuului myös ”Urbaani Eurooppa – Globaalit
haasteet, paikalliset ratkaisut”, aloiksi, joilla yhteinen oh
jelmasuunnittelu antaisi merkittävää lisäarvoa jäsenvalti
oiden nykyisille hajanaisille tutkimustoimille ja unionin
nykyisille aloitteille. Siksi se hyväksyi päätelmät, joissa
todettiin tarpeelliseksi käynnistää alaa koskeva yhteiseen
ohjelmasuunnitteluun perustuva aloite ja kehotettiin ko
missiota osallistumaan sen valmisteluun.

Jäsenvaltiot ovat vahvistaneet virallisella sitoumuskirjeellä
osallistumisensa tähän yhteiseen ohjelmasuunnitteluun
perustuvaan aloitteeseen.

Yhteinen ohjelmasuunnittelu kestävää kaupunkikehitystä
koskevan tutkimuksen alalla auttaa koordinoimaan alan
tutkimusta ja innovointia, edistää merkittävästi toiminta
kykyisen eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista
kaupunkikehityksen tutkimuksen ja innovoinnin alalla
sekä vahvistaa Euroopan johtajuutta ja eurooppalaisen
tutkimuksen kilpailukykyä tällä alalla.

Kaupunkikehitys on tärkeä monialainen aihe tutkimusta
ja innovointia koskevissa unionin rahoitusohjelmissa. Tä
män yhteiseen ohjelmasuunnitteluun perustuvan aloitteen
mukaista toimintaa on koordinoitava tiiviisti muiden sitä
sivuavien toimien kanssa nykyisten ja tulevien tutkimusta
ja innovointia koskevien rahoitusohjelmien ja aloitteiden
puitteissa.

(1) Komission tiedonanto Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan
eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja alueelliselle
yhteenkuuluvuudelle, Bryssel, KOM(2010) 758 lopullinen.
(2) 10246/10.

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1. Jäsenvaltioita kannustetaan kehittämään yhteinen näkemys
siitä, miten tutkimuksen alan unionin tason yhteistyöllä ja
koordinoinnilla voidaan edistää kestävän kaupunkikehityksen
toteutumista sen kaikissa muodoissa (3).
2. Jäsenvaltioita kannustetaan kehittämään yhteinen strateginen
tutkimusohjelma, jossa vahvistetaan keskipitkän tai pitkän
aikavälin tutkimustarpeet ja tavoitteet kaupunkikehityksen
alalla kiihtyvän globalisaation puitteissa. Strategisen tutki
musohjelman olisi sisällettävä toteutussuunnitelma, jossa
vahvistetaan tärkeimmät kohteet ja aikataulut sekä määritel
lään ohjelman toteuttamisen edellyttämät toimet, välineet ja
resurssit.
3. Jäsenvaltioita kannustetaan sisällyttämään strategiseen tutki
musohjelmaan ja toteutussuunnitelmaan seuraavat toimet:
a) asiaa koskevien kansallisten ohjelmien ja tutkimustoi
mien kartoittaminen ja niihin liittyvä tietojenvaihto;
b) yhteisten ennakointitoimien ja teknologioiden arviointi
kyvyn lujittaminen;
c) tietojen, resurssien, parhaiden käytäntöjen, menetelmien
ja ohjeistojen vaihtaminen;
d) sellaisten alojen ja tutkimustoimien yksilöiminen, jotka
hyötyisivät koordinoinnista ja tällaisen koordinoinnin
edistäminen;
e) sellaisten alojen ja tutkimustoimien yksilöiminen, jotka
hyötyisivät yhteisistä ehdotuspyynnöistä tai resurssien
yhdistämisestä;
f)

edellä e alakohdassa tarkoitettujen alojen yhteistutki
musta koskevien menettelyjen määritteleminen;

(3) http://www.jpi-urbaneurope.eu
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g) koordinoinnin varmistaminen ja synergian kehittäminen
nykyisten ja tulevien tutkimusta ja innovointia koskevien
unionin rahoitusohjelmien ja aloitteiden kanssa sekä
päällekkäisyyksien välttäminen alaa koskevien nykyisten
ja tulevien unionin aloitteiden kanssa;
h) kaupunkien ja kaupunkiväestön muuttuvien tarpeiden
huomioon ottaminen määriteltäessä kaupunkikehitystä
koskevien tutkimusohjelmien tavoitteita;
i)

tarvittaessa olemassa olevien tutkimusinfrastruktuureiden
yhteiskäyttö tai koordinoitujen tietopankkien kaltaisten
uusien välineiden tai kaupunkikehityksen tutkimusta ku
vaavien mallien kehittäminen;

j)

kannustaminen parempaan yhteistoimintaan julkisen ja
yksityisen sektorin välillä sekä avoimeen innovointiin
kaupunkikehitykseen liittyvien eri tutkimustoimien, kou
lutuksen ja elinkeinoelämän alojen välillä siten, että var
mistetaan asianomaisten sidosryhmien, kuten paikallisvi
ranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan, laaja osallistumi
nen;

k) tiedon, innovaatioiden ja tieteidenvälisten menetelmien
levittäminen myös muihin maihin sekä sellaisten tutki
mus- ja innovaatiojärjestelmään sisältyvien esteiden sel
vittäminen ja poistaminen, jotka hidastavat yhteiskuntaa
hyödyttävien innovatiivisten ratkaisujen pääsyä markki
noille;
l)

asianmukaisten tieteellisten tietojen toimittaminen poliit
tista päätöksentekoa varten paikallisella, alueellisella, kan
sallisella ja EU:n tasolla;

m) verkostojen luominen kaupunkitutkimukseen erikoistu
neiden keskusten välille, myös eurooppalaisen tutkimus
alueen ulkopuolella.
4. Jäsenvaltioita kannustetaan ylläpitämään ja kehittämään kau
punkikehityksen haasteita koskevan tutkimuksen alalla teho
kasta yhteistä hallintorakennetta, jolle annetaan tehtäväksi
vahvistaa yhteistyötä ja koordinointia koskevat asianmukaiset
ehdot, säännöt ja menettelyt ja seurata strategisen tutkimus
ohjelman toteutusta.
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5. Jäsenvaltioita kannustetaan toteuttamaan yhdessä strateginen
tutkimusohjelma kansallisten tutkimusohjelmiensa kautta yh
teistä ohjelmasuunnittelua käsittelevän korkean tason ryh
män laatimien tutkimuksen yhteisen ohjelmasuunnittelun
toimintaedellytyksiä koskevien vapaaehtoisten suuntavii
vojen (1) mukaisesti.
6. Jäsenvaltioita kannustetaan tekemään yhteistyötä komission
kanssa ja kartoittamaan mahdollisia komission aloitteita, joi
den kautta jäsenvaltioita voitaisiin auttaa strategisen tutki
musohjelman kehittämisessä ja toteuttamisessa, sekä koordi
noimaan yhteissuunnittelualoite muiden unionin tämän alan
aloitteiden kanssa; esimerkkeinä voidaan mainita tutkimusta
ja innovointia koskevien rahoitusohjelmien tuella toteutetta
vat TTK-toimet erityisesti yhteiskunta- ja taloustieteiden sekä
humanististen tieteiden, liikenteen, energian, ympäristön,
tieto- ja viestintäteknologian, turvallisuuden ja terveyden
alalla sekä muut tutkimus- ja innovointialoitteet, kuten
muut asiaan liittyvät yhteissuunnittelualoitteet, EIT:n osaa
mis- ja innovointiyhteisöt ja eurooppalaiset teknologiayhtei
söt.
7. Jäsenvaltioita kannustetaan toimimaan tiiviissä yhteistyössä
kansainvälisen tiede- ja teknologiayhteistyön strategiafoo
rumin (SFIC) (2) kanssa mahdollisen kansainvälisen ulottu
vuuden kehittämisessä ja soveltamisessa strategisen tutkimus
ohjelman osana sekä varmistamaan johdonmukaisuus SFICaloitteiden ja kolmansien maiden kanssa.
8. Jäsenvaltioita kannustetaan raportoimaan säännöllisesti ko
missiolle tämän yhteissuunnittelualoitteen edistymisestä vuo
tuisissa raporteissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta
Máire GEOGHEGAN-QUINN

Komission jäsen

(1) ERC-GPC 1311/10. Joint Programming in Research 2008–2010 and
beyond — Report of the High Level Group on Joint Programming to
the Council of 12 November 2010 — Annex II.
(2) SFIC perustuu joulukuussa 2008 annettuihin neuvoston päätelmiin,
joissa neuvosto pyysi jäsenvaltioita ja komissiota muodostamaan
uuden kumppanuuden kansainvälistä tiede- ja teknologiayhteistyötä
varten. Neuvosto perusti sen eurooppalaisen tutkimusalueen komi
tean (ERAC) erityiselimeksi.

