REGENERAREA ORAŞELOR UE
STRATEGII ŞI POLITICI PENTRU REGENERAREA URBANĂ
MILANO, 7-8 11 2014 – TRIENALA DE LA MILANO

Având în vedere că:
-

-

-

-

Oraşele Europei sunt depozitare de istorie, inovaţie, idei, interacţiune socială, artă şi posibilităţi de
dezvoltare, care fac ca Uniunea Europeană să fie diferită de restul lumii: oraşele sunt cele care au
dat naştere Europei.
Între 50% şi 80% dintre cetăţenii europeni trăiesc în zone urbane sau „intermediare”, care produc
¾ din PIB-ul continental.
Clădirile marii majorităţi a oraşelor europene sunt în degradare: ele reprezintă locuinţele sau
locurile de muncă pe care cetăţenii se bazează pentru a-şi proteja sănătatea şi securitatea, mediul
lor cotidian de viaţă şi posibilitatea reducerii drastice a consumului de energie.
În ultimii ani, politicile UE au fost sectoriale, în timp ce politicile urbane sunt prin natura lor
integrate, trebuind să răspundă problemelor de mediu, spaţiu public, habitat social, punere în
valoare a centrelor istorice, problemelor referitoare la mobilitate şi ciclul deşeurilor, economia de
energie, protejarea de riscurile naturale precum seismele şi inundaţiile.
Arhitectura este instrumentul capabil să integreze diferitele cunoştinţe şi competenţe pentru a
rezolva problemele comunităţii cetăţenilor, relansând dezvoltarea şi protejând mediul.

Cerem Parlamentului European, noii Comisii Europene şi Preşedinţiei italiene a Uniunii Europene:
Să iniţieze o politică integrată pentru regenerarea oraşelor europene, mici sau mari, acordând o
atenţie deosebită comunităţilor marginale, precum oraşele situate departe de coridoarele de
infrastructură, zonele sărăcăcioase, cele abandonate şi periferiile marilor oraşe.
-

-

-

Să promoveze aceeaşi politică pe lângă guvernele naţionale, micşorând restricţiile impuse prin Pactul de
Stabilitate şi Dezvoltare acolo unde acestea blochează investiţiile publice care garantează cel puţin
standardele minime de securitate şi sănătate ale cetăţenilor şi protecţia mediului.
Să reechilibreze raportul între investiţiile comunitare şi naţionale din domeniul marii infrastructuri şi
oraşele care le favorizează, oraşe locuite de cetăţeni europeni şi unde se atenuează fricţiunile sociale şi
se încurajează dezvoltarea şi ideile novatoare.
Să promoveze calitatea arhitecturii publice şi private din oraşe, reducând ocuparea excesivă a terenului,
promovând reutilizarea zonelor urbane şi punând în valoare patrimoniul cultural şi spaţiile publice.
Să finanţeze, prin fonduri structurale, nu numai lucrările propriu-zise, ci şi proiectarea de arhitectură, în
caz contrar, eşecul „economiei bazate pe cunoaştere” fiind total: sunt stringent necesare politicile de
promovare a inovaţiei şi sprijinire a talentelor, fără de care ţările UE blocate de Pactul de Stabilitate şi
Dezvoltare nu vor putea să propună proiecte pentru a accesa aceste fonduri.

