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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropské městské agendě a její budoucnosti v politice soudržnosti
(2010/2158(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, především na hlavu XVIII této 
smlouvy,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, kterým se 
stanoví všeobecná ustanovení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti1,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 
5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj2,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (ES) č. 702/2006 ze dne 6. října 2006 o strategických 
obecných zásadách Společenství pro soudržnost3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. února 2008 o krocích v návaznosti na Územní 
agendu a Lipskou chartu: směrem k evropskému akčnímu programu pro územní rozvoj 
a soudržnost4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. října 2008 o řízení a partnerství na vnitrostátní 
a regionální úrovni a o základně pro projekty v oblasti regionální politiky5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2009 o městské dimenzi politiky soudržnosti 
v novém programovém období6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2009 o zelené knize o územní soudržnosti 
a stavu jednání o budoucí reformě politiky soudržnosti7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o přispění politiky soudržnosti 
k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 20208,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. října 2010 o regionální politice a politice soudržnosti 
EU po roce 20139,

– s ohledem na ad hoc zveřejněné sdělení Evropského parlamentu s názvem „Opatření 
v návaznosti na Územní agendu a Lipskou chartu: evropský akční program územního 

                                               
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 1 –11.
3 Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 11.
4 Úř. věst. C 184 E, 6.8.2009, s. 95.
5 Úř. věst. C 15 E, 21.1.2010, s. 10.
6 Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 73.
7 Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 65.
8 Přijaté texty, P7_TA(2010)0191.
9 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0356.



PE462.535v01-00 4/12 PR\861892CS.doc

CS

rozvoje a územní soudržnosti“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na pátou zprávu, kterou vydala Komise dne 9. listopadu 2010 
k tématu „hospodářská, sociální a územní soudržnost: budoucnost politiky soudržnosti“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. listopadu 2010 nazvané „Závěry páté zprávy 
o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti “ 
(KOM(2010)0642),

– s ohledem na souhrnnou zprávu Komise z dubna 2010 o „ex-post hodnocení programů 
politiky soudržnosti na období 2000–20006 spolufinancovaných z EFRR (cíle 1 a 2)“,

– s ohledem na zprávu Komise z června 2010 o „ex-post hodnocení programů politiky 
soudržnosti na období 2000–2006: iniciativa Společenství URBAN“,

– s ohledem na stanovisko k tématu „Nezbytnost uplatňovat integrovaný přístup k obnově 
měst“, které dne 26. května 2010 vydal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)1,

– s ohledem na stanovisko k tématu „Úloha obnovy měst v budoucnosti rozvoje měst 
v Evropě“, které ve dnech 9.–10. června 2010 vydal Výbor regionů2,

– s ohledem na dokumenty Územní agenda EU – Pro konkurenceschopnější a udržitelnější 
Evropu různorodých regionů („Územní agenda“) a Lipská charta o udržitelných 
evropských městech („Lipská charta“), které byly přijaty na neformálním zasedání Rady 
ministrů odpovědných za územní plánování a městský rozvoj, jež se konalo v Lipsku ve 
dnech 24.–25. května 2007,

– s ohledem na „prohlášení z Toleda“, které bylo přijato na neformálním zasedání Rady 
ministrů odpovědných za městský rozvoj, jež se konalo dne 22. června 2010 v Toledu,

– s ohledem na postoj generálních ředitelů odpovědných za městský rozvoj ke sdělení 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance: Závěry páté zprávy o hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti (KOM(2010)0642/3),

– s ohledem na závěry evropského summitu místních správních orgánů, který se pod 
názvem Místní správy, čelní představitelé nové Evropy (Local governments, the 
protagonist in the new Europe) konal ve dnech 22.–24. února 2010 v Barceloně,

– s ohledem na Pakt primátorů, který iniciovala a podpořila Evropská komise,

– s ohledem na nezávislou zprávu vypracovanou na žádost Komise pod názvem „Program 
pro reformovanou politiku soudržnosti“ (zpráva Fabrizia Barky) (2009),

                                               
1 Úř. věst. C 21, 21.1.2011, s. 1.
2 Úř. věst. C 267, 1.10.2010, s. 25.
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– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro dopravu 
a cestovní ruch (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že pro EU je charakteristický polycentrický vývoj a rozmanitost 
městských oblastí a měst různé velikosti, jež mají rozdílné pravomoci a zdroje; vzhledem 
k tomu, že by bylo nevhodné či dokonce problematické vymezit „městské oblasti“ jednou 
společnou definicí,

B. vzhledem k tomu, že EU svými politikami přispívá k udržitelnému rozvoji městských 
oblastí, avšak v souladu se zásadou subsidiarity patří městská politika mezi pravomoci 
členských států,

C. vzhledem k tomu, že města aktivně přispívají k vytváření politik EU a hrají důležitou 
úlohu v úspěšném provádění strategie EU 2020; a vzhledem k tomu, že nedostatečné 
zohledňování městské dimenze v politikách EU, a zejména v rámci politiky soudržnosti, 
by ohrozilo dosažení cílů EU 2020,

D. vzhledem k tomu, že začlenění tohoto rozměru do prováděných politik viditelně zvýšilo 
objem finančních prostředků, jež mají města k dispozici, ačkoli existuje riziko, že 
integrovaný přístup k rozvoji měst nebude uplatňován, neboť operační programy se více 
zaměřují na jednotlivé obory,

1. konstatuje, že evropská městská agenda zahrnuje na jedné straně městskou dimenzi politik 
EU, zejména politiky soudržnosti, a na straně druhé mezivládní aspekt úsilí o koordinaci 
městských politik členských států na evropské úrovni, která probíhá na neformálních 
schůzkách ministrů, je koordinována příslušným předsednictvím Rady a aktivně se jí 
účastní Komise; v této souvislosti se domnívá, že místní vlády by měly být o této 
mezivládní činnosti lépe informovány a že by do ní měly být více zapojeny;

2. zdůrazňuje, že vedle opatření přijatých v rámci politiky soudržnosti, která výrazně 
podpořila rozvoj městských oblastí, má významný vliv na rozvoj měst i řada dalších 
politik a programů EU; upozorňuje, že je nutné lépe pochopit územní dopady politik, 
a žádá výraznější uplatňování městské agendy v rámci politik EU; v této souvislosti znovu 
vyzývá Komisi, aby pokročila s posouzením územního dopadu odvětvových politik 
a rozšířila stávající mechanismy posuzování dopadů;

3. zdůrazňuje, že jsou to do značné míry právě městské oblasti, kde jsou uplatňovány 
evropské politiky v praxi; poukazuje na to, že městské oblasti vytváří asi 80 % HDP EU 
a významně přispívají k hospodářskému růstu v Evropě; na druhou stranu však rovněž 
nesou náklady hospodářské produktivity (živelný růst měst, dopravní přetížení, znečištění, 
vyloučení atd.), které jejich mimořádnou úlohu coby katalyzátorů růstu ohrožují; domnívá 
se proto, že existují jednoznačné důvody pro společnou podporu městských oblastí v EU;

4. doporučuje, aby se městská dimenze politiky soudržnosti zaměřila na dvojí cíl – jednak na 
pomoc městským oblastem s rozvojem jejich základní fyzické infrastruktury, která je 
předpokladem růstu a umožňuje maximalizovat jejich potenciální přínos k hospodářskému 
růstu v Evropě a diverzifikaci hospodářské základny, a jednak pomoc městským oblastem 
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s modernizací jejich hospodářských, sociálních a environmentálních rysů prostřednictvím 
promyšlených investic do infrastruktury a služeb založených na technickém pokroku;

5. poukazuje na značný potenciál modernizace investic do infrastruktury prostřednictvím 
inteligentních technologií, které by řešily přetrvávající problémy prostřednictvím 
koncepce „inteligentnějšího rozvoje měst“; je přesvědčen, že takové investice do 
infrastruktury IKT lze považovat za faktor, který bezprostředně posiluje hospodářský růst 
a inovační hospodářskou činnost, neboť spojují prvky veřejného i soukromého 
investování, jež mohou přispívat ke vzniku nových podnikatelských příležitostí 
a pracovních míst, jakož i k růstu, a měly by tedy být pokládány za evropskou prioritu;

6. vyzývá Komisi, aby uložila členským státům povinnost formálně zapojit politické 
představitele nejdůležitějších městských oblastí a sdružení orgánů místní a regionální 
samosprávy do všech fází rozhodování v rámci politiky soudržnosti (strategické 
plánování, definování a vyjednávání plánovaných „národních smluv pro strategický 
rozvoj“);

7. zdůrazňuje, že městské oblasti nejsou ostrovy ve svých regionech, a jejich rozvoj musí být 
tedy úzce spjat s okolními funkčními či venkovskými oblastmi; domnívá se, že 
víceúrovňová správa a zásada partnerství jsou nejúčinnějšími nástroji, chceme-li 
předcházet sektoralizaci a roztříštění politik rozvoje;

8. upozorňuje na to, že volené orgány místní samosprávy mají přímou politickou 
odpovědnost, pokud jde o strategické rozhodování a investování veřejných prostředků; 
proto je pro dosažení cílů politiky soudržnosti a strategie EU 2020 nezbytné povinné 
zapojení volených orgánů místní samosprávy do procesu strategického rozhodování 
a široké využívání možnosti delegování povinností při provádění a hodnocení politiky 
soudržnosti;

9. doporučuje, aby v příštím programovém období byla při uplatňování městské dimenze na 
vnitrostátní úrovni využita jedna z těchto možností: samostatné operační programy řízené 
konkrétními městskými oblastmi, společné operační programy pro městské oblasti 
konkrétního členského státu, globální granty nebo vyčlenění opatření a prostředků pro 
rozvoj měst v rámci konkrétních regionálních operačních programů;  

10. podporuje zásady integrovaného strategického plánování, neboť mohou pomoci orgánům 
místní samosprávy posunout se od koncipování jednotlivých projektů ke strategičtějšímu 
mezioborovému plánování a současně využít jejich vnitřní potenciál pro rozvoj, avšak 
vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku nejasné obecné definice jsou tyto zásady 
v některých případech uplatňovány pouze formálně;

11. vyzývá Komisi, aby připravila studii, v níž porovná dosavadní praxi jednotlivých 
členských států v této oblasti a závěrem uvede konkrétní pokyny EU pro integrované 
plánování rozvoje měst, které objasní vztahy mezi těmito plány a dalšími dokumenty 
zpracovávanými v rámci plánování a budou podněcovat efektivní partnerství; vyzývá 
Komisi, aby u projektů, které jsou spolufinancovány z prostředků EU, stanovila, že 
integrované územní plánování bude právně závazné; 
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12. vyzývá Komisi, aby vytvořila pružnější podmínky pro křížové financování z prostředků 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu, a zabránila tak 
tomu, že by tato pravidla vytvářela překážky při navrhování a provádění integrovaných 
plánů/strategií rozvoje měst;

13. zdůrazňuje slibnou úlohu nových nástrojů finančního inženýrství zavedených během 
stávajícího programového období; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila zkušenosti s těmito 
nástroji a případně je upravila, aby zlepšila jejich konkurenční postavení na finančním 
trhu v porovnání s běžnými komerčními produkty;

14. je přesvědčen, že zejména iniciativa Jessica může přinést nejlepší výsledky, bude-li 
prováděna na úrovni měst, a proto pozoruje s výhradami tendenci některých členských 
států její provádění centralizovat;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Výboru regionů.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cíle a podstata zprávy

Cílem této zprávy je navázat na předchozí zprávu o městské dimenzi politiky soudržnosti 
v novém programovém období a zároveň zohlednit aktuální vývoj evropské městské agendy.
Od roku 2009 bylo v rámci této problematiky zaznamenáno několik nových podnětů a 
v příštích týdnech lze očekávat další. Tato zpráva se zabývá několika aspekty městské 
dimenze politiky soudržnosti, které Výbor pro regionální rozvoj považuje za zásadní nebo 
problematické v souvislosti s budoucností politiky soudržnosti, jež se má stát plnohodnotnou 
a efektivní politikou uplatňovanou vůči městům EU.

Problematika vymezení pojmů

V Evropě je přibližně 5 000 měst s 5 000 až 50 000 obyvateli a téměř 1 000 měst, kde žije 
více než 50 000 obyvatel. Pro Evropu je charakteristická územní rozmanitost a polycentrický 
rozvoj, kde se v relativně husté městské síti nachází několik skutečně velkých měst. 
V Evropské unii žije ve městech s více než 5 miliony obyvatel jen 7 % lidí, zatímco ve 
Spojených státech amerických podíl těchto obyvatel dosahuje 25 %.1 Podle Zprávy o stavu 
evropských měst2 bylo největší tempo růstu obyvatelstva měst zaznamenáno ve Španělsku, 
kde byl v některých městských oblastech zaznamenán meziroční nárůst ve výši 2 % nebo 
více. Mezi města s největším tempem růstu počtu obyvatel v EU patří i města v Irsku, ve 
Finsku a v Řecku. V protikladu k tomu je ve stejném časovém rámci mnoho městských 
oblastí ve střední a východní Evropě svědkem celkového poklesu počtu obyvatel. Prakticky 
ve všech městech se zvětšují předměstí a pokud je zde úbytek počtu obyvatel, je tento úbytek 
stále menší než v centrech měst.

Z důvodu velkých rozdílů mezi státy neexistuje mezinárodní dohoda o společném vymezení 
označení „městský“, které by se mohlo uplatnit na všechny země, nebo alespoň na všechny 
země v rámci jednoho regionu. Bylo učiněno mnoho pokusů sjednotit chápání slova 
„městský“, existují definice OSN3, Světové banky4, OECD5 a pak také definice jednotlivých 
zemí. Tyto definice jsou ve své většině, ne-li všechny, založeny na statistických informacích 
týkajících se počtu a hustoty obyvatelstva. Přestože nepochybně existují výrazné rozdíly 
v geografickém rozmístění obyvatelstva jedné země oproti zemi jiné, evropské orgány 
a instituce doposud spoléhají na přístup, jejž používá Eurostat6 ve své referenční příručce pro 
evropskou regionální a městskou statistiku, která určuje čtyři úrovně územní jednotky, pro 
něž jsou prováděna šetření. Jsou jimi městský střed, dále širší městské zóny, „jádro“ v případě 
devíti hlavních měst, u kterých koncept správního města nepřinesl srovnatelné územní 
jednotky, a konečně městské čtvrti. I když definici Eurostatu lze plně využít pro statistické 

                                               
1 Komise Evropských společenství, Zelená kniha o územní soudržnosti: Učinit z územní rozmanitosti přednost, 
Brusel, 2008. 
2 Zpráva o stavu evropských měst: doplnění Evropského auditu měst, 2007, k dispozici na adrese 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
3 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
4 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
5 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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účely, s ohledem na existující rozdíly a různé přístupy se zdá velmi obtížné stanovit společnou 
jasnou definici slova „městský“ v rámci politiky soudržnosti, a proto by měla být otázka 
definice ponechána v souladu se zásadou subsidiarity na členských státech. 

Historický vývoj 

Historicky vzato byla městská dimenze pojímána vždy paralelně s hlavní částí strukturálních 
operací. Od roku 1990 byly prováděny městské pilotní projekty. Od roku 1994 existoval 
program iniciativy Společenství URBAN, který umožňoval podporu integrovaných místních 
rozvojových modelů.

Zatímco během předchozího programového období byly jednotlivým iniciativám Urban 
přiděleny zvláštní finanční prostředky, v období 2007–2013 tomu tak není. Po přijetí nových 
nařízení upravujících strukturální fondy byla politika rozvoje měst začleněna (zahrnuta) do 
cílů „soudržnost a regionální konkurenceschopnost“ a „zaměstnanost“, což podtrhlo význam, 
který tomuto aspektu politiky soudržnosti Unie přikládá. Proto se členským státům 
doporučilo, avšak neuložilo jako povinnost, aby do národních strategických referenčních 
rámců a operačních programů při jejich vypracovávání začleňovaly udržitelný rozvoj jako 
strategickou prioritu. Nicméně pokud by tak neučinily, vedlo by to vzhledem k významu měst 
a městských aglomerací v hospodářské struktuře Evropy do značné míry k popření všech 
jejich případných plánů na to, aby byly dynamickými hráči podílejícími se na úsilí Unie 
o dosažení jejích cílů. 

Stávající revidovaná nařízení dovolují řídícím orgánům využít při hospodaření s prostředky 
určenými k financování rozvoje měst celou řadu partnerství veřejného a soukromého sektoru. 
Strukturální fondy tak mohou financovat operace finančního inženýrství, jako jsou fondy 
rizikového kapitálu, garanční fondy nebo fondy úvěrové. Evropská komise a EIB připravily 
tři finanční nástroje, kterými jsou JEREMIE1, JASPERS2 a JESSICA3. JESSICA (anglická 
zkratka názvu „Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí“) 
představuje největší zájem o rozvoj měst. Má za cíl dosažení pákového efektu pomocí 
dostupných finančních prostředků. Navrácené prostředky musí být znovu investovány do 
rozvoje měst nebo přiděleny řídícímu orgánu pro účely dalších městských projektů. Tento 
nástroj je nicméně stále v rané fázi.

Pozadí tématu

Podle statistiky Evropské komise4 byla na období 2007–2013 vyčleněna na rozvoj měst částka 
ve výši cca 21,1 mld. EUR, což představuje 6,1% celkového rozpočtu politiky soudržnosti 
EU. Z této částky je 3,4 mld. EUR určeno na obnovu průmyslových zón a rekultivaci 
kontaminované půdy, 9,8 mld. EUR na projekty regenerace měst a venkova, 7 mld. EUR na 
čistou městskou dopravu a 917 mil. EUR na bydlení. Výrazný vliv na města mají i další 
investice v oblasti infrastruktury, výzkumu a inovací, dopravy, životního prostředí, vzdělání, 
zdravotnictví a kultury.
                                               
1 Usnadnění přístupu k finančním prostředkům na rozjezd firem, rozvoj mikropodniků a malých a středních 
podniků
2 Podpora přípravy významných projektů
3 Podpora finančního inženýrství v oblasti rozvoje měst
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf
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Graf: Rozdělení prostředků na rozvoj měst v období 2007–2013

Zdroj: DG REGIO SFC2007

Kontext tématu

Hlavním cílem rozšířené městské agendy by mělo být přispět k rozvoji a modernizaci 
infrastruktury a služeb v evropských městech, zejména co se týče jejich kvality. Budoucí 
opatření musí, na jedné straně, úzce navazovat na celkové priority EU, aby bylo možné 
odůvodnit přidělení prostředků z rozpočtu EU. Na druhé straně se však strategie EU 2020 
týká především budoucích trendů. Stejný význam má překonání současných rozdílů mezi 
evropskými městy a je třeba jej zohlednit při formulování priorit budoucí politiky soudržnosti. 
Na základě zkušeností z Lisabonské strategie lze tvrdit, že vývoj městské agendy nesmí být 
procesem jednosměrným, ale komplexním a založeným na přístupu „zdola nahoru“. Je tudíž 
nezbytné, aby města mohla vyjádřit svůj názor, kterému by EU důkladně naslouchala.

Potřeby na místní úrovni a/nebo priority EU

 Bydlení
 Projekty regenerace měst a venkova
 Čistá městská doprava
 Obnova průmyslových zón a  rekultivace kontaminované půdy
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Města plní v Evropě funkci středisek hospodářské činnosti, inovace a zaměstnanosti. Čelí 
ovšem řadě potíží. Tendence k vytváření předměstí, ke koncentraci deprivovaných 
a nezaměstnaných osob v městských částech a rostoucí dopravní přetížení patří ke složitým 
problémům, na něž je třeba reagovat prostřednictvím vzájemně propojených a místním 
potřebám odpovídajících řešení v oblasti dopravy, bydlení, odborného vzdělávání 
a zaměstnanosti. Evropská regionální politika a politika soudržnosti se těmito problémy 
zabývá.

Na jednu stranu panuje všeobecná shoda ohledně toho, že spolufinancování ze strany EU 
musí jít ruku v ruce se všeobecnými prioritami EU, tak jak jsou včleněny do strategie EU 
2020. Její obsah je zaměřen na to, jakým způsobem se vypořádat s novými výzvami 
a dočasnými dopady hospodářského útlumu. Zpravodaj na druhou stranu zastává názor, že 
politika soudržnosti (včetně městské agendy) se nesmí vzdát svého původního účelu, tedy 
překonání současných rozdílů.

Skutečnost je taková, že jsou-li místní orgány požádány o seřazení svých priorit, dávají ve 
větší míře přednost investicím do řešení rozdílů a nedostatků, a řešení globálních trendů je až 
na dalším místě. Zcela klíčové je nalezení způsobu, jak nastolit správnou rovnováhu mezi 
těmito dvěma směry. Zpravodaj je toho názoru, že finanční prostředky EU by neměly pouze 
vyplnit mezeru způsobenou nedostatečnou výší investic v minulosti. Úroveň EU by však 
neměla být ani příliš normativní, jelikož v takovém případě by se nabídka EU minula s místní 
poptávkou. Vyrovnaný přístup by mohl spočívat v investicích do inteligentního rozvoje měst, 
jehož cílem bude posunout infrastrukturu a služby ve městě na vyšší kvalitativní úroveň.

Přenášení odpovědností (rozhodování, výběr projektů, finance)

Hovoříme-li o evropských opatřeních ve prospěch rozvoje regionů a měst, klíčovým prvkem 
je zásada subsidiarity. Zpravodaj zastává názor, že společné priority a opatření by měly být 
pro iniciativy na místní úrovni oporou, ne náhradou. V tomto ohledu je zcela klíčové položit 
si otázku „jaká opatření a na jaké úrovni?“. Zpravodaj prosazuje myšlenku, že každá úroveň 
by měla těžit ze svých silných stránek:

 Úroveň EU – zajištění finančních prostředků, údaje (ukazatele, globální vývoj), 
metodika vycházející ze sdílených osvědčených postupů, pokyny pro víceúrovňovou 
správu, stanovení minimálních norem pro programy tak, aby byly v souladu 
s prioritami EU;

 Vnitrostátní úroveň – formální podíl na odpovědnosti za města při plánování, 
projednávání a provádění programů, vytváření nástrojů a prostředků pro konkrétní 
vnitrostátní priority v oblasti rozvoje měst, které budou doplňkem k nástrojům 
a prostředkům na úrovni EU;

 Regionální úroveň – svěřit městům podíl na odpovědnosti za regionální operační 
programy (viz výše), koordinace strategických plánů rozvoje na regionální a místní 
úrovni, vytváření struktur za tímto účelem, vytváření nástrojů a prostředků pro 
konkrétní regionální priority v oblasti rozvoje měst, které budou doplňkem 
k nástrojům a prostředkům na úrovni EU;

 Místní úroveň – analýza, strategické plánování a rozhodování, výběr projektů (což 
nutně nemusí znamenat „správu“ finančních prostředků), integrované finanční 
plánování (evropské, vnitrostátní, regionální, místní a soukromé prostředky).
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Víceúrovňová správa a princip partnerství 

Pro budoucí vývoj městské agendy je velmi důležité, abychom zvážili zkušenosti z nedávného 
„začleňování městské dimenze“. Před provedením dalších kroků je třeba tento proces řádně 
vyhodnotit a vypracovat seznam silných a slabých stránek. Mělo by to vést k sestavení 
seznamu doporučení či norem pro formálnější zapojení místních subjektů do dalšího utváření 
a provádění politiky.

Integrované strategické plánování

Integrované strategické plánování je všeobecně přijímáno jako významný nástroj, jímž lze 
zajistit účinnost a celostní přístup k místnímu rozvoji. Avšak jeho definice a chápání se 
v každém členském státě liší. Tuto situaci by mohlo usnadnit stanovení společných pokynů. 
Z toho důvodu zpravodaj navrhuje, aby EP vyzval Komisi k jejich vytvoření a ke zvýšení úsilí 
v oblasti technické podpory. Členské státy budou zároveň vyzvány k tomu, aby využívaly 
nabízenou pomoc v oblasti územního plánování.

Komplexní finanční plánování, včetně budoucnosti finančního inženýrství

Ze zkušeností vyplývá, že v řadě případů se nápady zrealizovat určité projekty odvíjí od 
dostupnosti finančních prostředků, namísto toho, aby vycházely ze skutečných potřeb 
a strategických priorit. Patří to k hlavním úkolům rozvojových politik a stejně tak politiky 
soudržnosti. Tento přístup „projekty kvůli penězům“ by měl být nahrazen přístupem „peníze 
kvůli projektům“: projekty by neměly být vypracovávány s cílem získat dostupné finanční 
prostředky, avšak za účelem dosažení strategických cílů. 

Zpravodaj se domnívá, že města by měla mít dostatečnou pružnost k tomu, aby finanční 
prostředky využila na své skutečné priority. Rozvojové projekty by neměly být 
vypracovávány s cílem získat dostupné finanční prostředky, avšak za účelem dosažení 
strategických cílů. Je třeba koordinovat možnosti získávání finančních prostředků na 
regionální, vnitrostátní a evropské úrovni tak, aby pokryly široké rozpětí konkrétních potřeb.


