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NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 

do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. uznáva, že mestá, ktorými sa rozumejú mestá, veľkomestá a mestské a metropolitné 

oblasti, ako aj malé a stredne veľké mestá, ktoré predstavujú opornú sústavu územných 

celkov Európy, nemajú v inštitucionálnom rámci Únie formálnu úlohu okrem tej, ktorú 

plnia ich zástupcovia vo Výbore regiónov (VR), a to je poradná úloha; zdôrazňuje však, 

že takmer všetky politiky EÚ majú výrazný priamy alebo nepriamy vplyv na mestá a že 

miestni volení zástupcovia môžu byť (v rámci partnerstva a zásady viacúrovňového 

riadenia) kľúčovým sprostredkovateľom medzi EÚ a jej občanmi, ktorí by mali byť 

skutočne zapojení do procesu európskej integrácie, okrem iného prostredníctvom lepšej 

vzájomnej komunikácie, ako aj kvalitných informácií o politikách; 

2. poznamenáva, že podľa Lipskej charty  predstavujú mestá nenahraditeľné ekonomické, 

sociálne a kultúrne bohatstvo, a vyhlasuje, že mestá by mali prevziať zodpovednosť za 

územnú súdržnosť; preto zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorá by mestám mala byť 

priznaná v rámci politiky súdržnosti; 

3. poukazuje na to, že neexistuje žiadna jednotná definícia mesta, ktorá by sa vzťahovala 

na jeho populáciu, územie, funkcie a úroveň autonómie, s výnimkou stupňa urbanizácie 

a koncentrácie obyvateľov, a preto každý členský štát môže a bude mať odlišný prístup 

k tomuto pojmu; 

4. konštatuje, že EÚ postupne posilňuje mestský rozmer viacerých politík, o čom svedčí 

koncept inteligentných miest a spoločenstiev (európske partnerstvo v oblasti inovácií) a 

také iniciatívy ako iniciatíva Spoločenstva URBAN I, URBAN II, trvalo udržateľný 

rozvoj miest (článok 7 EFRR), Sieť pre rozvoj miest, mestské inovačné opatrenia, 

Európske hlavné mesto kultúry, Európske hlavné zelené mesto, Európske hlavné mesto 

inovácií, Dohovor primátorov a starostov a mestská agenda EÚ; 

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu miest, ako aj všetkých miestnych orgánov pri príprave, 

navrhovaní, financovaní a vykonávaní kľúčových politík Únie, napríklad boj proti 

zmene klímy, a to prostredníctvom mestského, hospodárskeho, sociálneho a územného 

rozvoja procesu, ktorý umožní mestám riešiť nové výzvy a využiť príležitosti v 

nadchádzajúcom období financovania EÚ, a to s cieľom mobilizovať dostupné zdroje 

nielen pre inteligentné a udržateľné, ale aj tvorivé mestá budúcnosti; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje aj význam celosvetových stratégií a iniciatív, ako napríklad ciele OSN v 

oblasti trvalo udržateľného rozvoja alebo Globálny dohovor primátorov a starostov; 

6. poukazuje na potenciál dôležitej úlohy miest, ktorú by mohli zohrávať v rámci 

vonkajších politík Únie ako nástroja verejnej diplomacie na zbližovanie ľudí z rôznych 

krajín a riešenie otázok, ktorým z rôznych dôvodov nie je venovaný priestor v agendách 

vysokej politiky, a preto požaduje lepšie financovanie príslušných podporných 

mechanizmov Únie; 

7. poznamenáva však, že mestá niekedy nemajú náležité nástroje a administratívnu 

kapacitu, aby sa mohli zúčastniť výziev na získanie finančných prostriedkov EÚ; víta 

preto zavedenie jednotného kontaktného miesta pre mestá, ktorých webové stránky a 
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dokumenty by mali byť k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch Únie, a vyzýva na 

lepšiu koordináciu a integráciu nástrojov a programov zameraných na mestá do rôznych 

politík EÚ, ktorá má byť dosiahnutá určením komisára, ktorý by prevzal politické 

vedenie v tejto oblasti tak, aby tieto politiky dostali strategické smerovanie, a to v 

súlade s rastúcim pozornosťou, ktorú politiky EÚ venujú mestským oblastiam, a v tejto 

súvislosti aj s prihliadnutím na rôznu povahu európskych miestnych orgánov a ich 

potenciál; vyzdvihuje dôležitosť presadzovania vyrovnanejšieho prístupu k mestám bez 

ohľadu na ich veľkosť, pokiaľ ide o prístup k príslušným nástrojom a programom, a to 

najmä rozvíjaním  poradnej funkcie; 

8. víta mestskú agendu EÚ ako nový model viacúrovňového riadenia založený na 

partnerstve, ktorý mestá zapája okrem iného do hodnotenia existujúcich právnych 

predpisov a úvah o budúcej podobe politík; zdôrazňuje potrebu integrovaného a 

komplexného prístupu v praktickom uplatňovaní viacúrovňového riadenia stanovenom 

aktmi Únie v súlade so základnými cieľmi politiky EÚ a berúc na vedomie dôležitú 

úlohu, ktorú zohráva lokálne orientovaný prístup a prístup zdola nahor, ako to dokazuje 

napríklad miestny rozvoj vedený komunitou; 

9. požaduje koordináciu, posilnenie a formalizáciu mestskej agendy; domnieva sa, že by 

nemala zostať dobrovoľným procesom a že členské štáty a Komisia by mali prevziať 

väčšiu zodpovednosť a zaviazať sa k dôkladnému zváženiu a, v náležitých prípadoch, 

praktickému vykonaniu prijatých odporúčaní; 

10. vyzýva partnerstvá pôsobiace v rámci mestskej agendy, aby urýchlene prijali svoje 

odporúčania a akčné plány; ďalej vyzýva Komisiu, aby objasnila, ako sa takéto 

konkrétne návrhy zohľadňujú, a to najmä v súvislosti s lepšou reguláciou, financovaním 

a poznatkami, a aby ich prípadne začlenila do budúcich legislatívnych návrhov; vyzýva 

Komisiu, aby Parlamentu dôsledne podávala správy o týchto výsledkoch; 

11. zdôrazňuje, že keďže mestá preukázali svoju schopnosť efektívne riadiť integrované 

opatrenia zamerané na trvalo udržateľný mestský rozvoj, mali by byť poverené 

dôležitejšou úlohou pri vykonávaní všetkých príslušných politík; 

12. naliehavo žiada Komisiu, aby zaviedla rozsiahle posudzovanie toho, aký územný vplyv 

má mestský rozmer všetkých príslušných politík EÚ, s cieľom zabezpečiť, aby všetky 

budúce právne predpisy vychádzali z analýzy dôsledkov ich vykonávania na miestnej a 

regionálnej úrovni; nabáda k väčšiemu a aktívnejšiemu zapojeniu miest, združení miest, 

miestnych a regionálnych orgánov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a 

Výboru regiónov, a to prostredníctvom účinnej spolupráce v rámci tohto procesu; 

13. víta skutočnosť, že Komisia zriadila platformu údajov o mestách; vyzýva však Eurostat 

a Komisiu, aby zhromažďovali a spracúvali podrobnejšie údaje, najmä údaje o tokoch, a 

to v záujme účinného prispôsobenia existujúcich politík a účinnej tvorby budúcich 

politík; 

14. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby ich návrhy na vymenovanie členov VR v 

plnej miere odrážali rôznorodosť ich územných štruktúr a aby prípadne navrhli 

vymenovanie viacerých zástupcov miestnej úrovne do VR; 

15. zdôrazňuje význam združení zastupujúcich mestá, ako sú EUROCITIES a Rada 
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európskych obcí a regiónov (CEMR); požaduje ich užšie aktívne zapojenie, v náležitých 

prípadoch, do činnosti príslušných expertných skupín Komisie a pracovných skupín 

Rady; rovnako vyzdvihuje dôležitosť úlohy občianskej spoločnosti, ktorú zohráva v 

politickom živote EÚ a pri vymedzovaní európskej mestskej politiky; 

16. je presvedčený o tom, že treba výrazne posilniť úlohu miest pri tvorbe budúcich politík 

EÚ; žiada preto EÚ, aby najmä so zreteľom na dlhodobý výhľad znovu zvážila 

zavedenie európskej mestskej politiky. 
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