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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos miestų darbotvarkės ir jos ateities vykdant sanglaudos politiką
(2010/2158(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos XVIII antraštinę dalį,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį 
bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir 
Sanglaudos fondo1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo2,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą (EB) Nr. 702/2006 dėl Bendrijos 
sanglaudos politikos strateginių gairių3,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 21 d. rezoliuciją dėl tolesnės veiklos, susijusios su 
teritorine darbotvarke ir Leipcigo chartija. Europos teritorijų vystymo ir teritorinės 
sanglaudos veiksmų programa4,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 21 d. rezoliuciją dėl valdymo ir partnerystės 
nacionaliniu bei regioniniu lygmenimis ir regioninės politikos projektų pagrindo5,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl sanglaudos politikos miestų 
aspekto naujuoju programavimo laikotarpiu6,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl Žaliosios knygos apie teritorinę 
sanglaudą ir diskusijų dėl būsimos sanglaudos politikos reformos eigos7,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl sanglaudos politikos indėlio 
siekiant Lisabonos ir 2020 m. ES strategijos tikslų8,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl ES sanglaudos ir regioninės 
politikos po 2013 m.9,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento paskelbtą ad hoc pažymą „Tolesnė veikla, susijusi 
su teritorine darbotvarke ir Leipcigo chartija. Europos teritorijų vystymo ir teritorinės 
sanglaudos veiksmų programa“,

                                               
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
2 OL L 210, 2006 7 31, p. 1–11.
3 OL L 291, 2006 10 21, p. 11.
4 OL C 184 E, 2009 8 6, p. 95.
5 OL C 15 E, 2010 1 21, p. 10.
6 OL C 117 E, 2010 5 6, p. 73.
7 OL C 117 E, 2010 5 6, p. 65.
8 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0191.
9 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0356.
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– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos penktąją ataskaitą dėl ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ir sanglaudos politikos ateities,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą „Penktosios ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados. Sanglaudos politikos ateitis“ 
(COM(2010)0642),

– atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio mėn. Komisijos apibendrinamąją ataskaitą „2000–
2006 m. sanglaudos politikos programų, kurios buvo bendrai finansuojamos ERPF, 
baigiamasis vertinimas (pirmasis ir antrasis tikslai)“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio mėn. Komisijos ataskaitą „2000–2006 m. sanglaudos 
politikos programų baigiamasis vertinimas. Bendrijos iniciatyva URBAN“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto (EESRK) nuomonę dėl būtinybės kompleksiškai vykdyti miestų regeneraciją1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 9–10 d. Regionų komiteto nuomonę „Miestų 
regeneravimo svarba Europos miestų plėtros ateičiai“2,

– atsižvelgdamas į „ES teritorinę darbotvarkę: konkurencingesnės įvairių regionų Europos 
link“ (Teritorinė darbotvarkė) ir Leipcigo tvariųjų Europos miestų chartiją (Leipcigo
chartija), priimtas 2007 m. gegužės 24–25 d. Leipcige vykusiame neformaliame ministrų, 
atsakingų už erdvinį planavimą ir miestų plėtrą, susitikime,

– atsižvelgdamas į Toledo deklaraciją,  priimtą 2010 m. birželio 22 d. Tolede vykusiame 
neformaliame ministrų, atsakingų už miestų plėtrą, susitikime,

– atsižvelgdamas į už miestų plėtrą atsakingų generalinių direktorių poziciją dėl Komisijos 
komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Penktosios ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados. Sanglaudos politikos ateitis“ 
(COM(2010) 642/3),

– atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 22–24 d. Barselonoje vykusio Europos vietos valdžios 
atstovų aukščiausiojo lygio susitikimo „Vietos valdžia – svarbiausia veikėja naujoje 
Europoje“ išvadas,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos inicijuotą ir remiamą Merų paktą,

– atsižvelgdamas į Komisijos prašymu parengtą nepriklausomą ataskaitą „Reformuotos 
sanglaudos politikos darbotvarkė“ (Fabrizio Barcos ataskaita) (2009 m.),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,
                                               
1 OL C 21, 2011 1 21, p. 1.
2 OL C 267, 2010 10 1, p. 25.
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– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo 
komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

A. kadangi ES būdinga policentrinė plėtra ir skirtingų dydžių miestų teritorijų įvairovė, o jos 
miestų kompetencijos sritys ir ištekliai įvairiarūšiai, mano, kad būtų netinkama ir netgi 
sunku nustatyti bendrą miestų teritorijų apibrėžtį,

B. kadangi ES įgyvendindama savo politikos kryptis padeda užtikrinti tvarią miestų teritorijų 
plėtrą, tačiau vadovaujantis subsidiarumo principu miestų politika priklauso valstybių 
narių kompetencijai,

C. kadangi miestai aktyviai padeda formuluoti ES politikos kryptis ir atlieka svarbų vaidmenį 
sėkmingai įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ ir kadangi neatsižvelgus į ES politikos 
krypčių, ypač sanglaudos politikos, miestų aspektą būtų pakenkta strategijos „Europa 
2020“ tikslų įgyvendinimui,

D. kadangi tam tikrų aspektų įtraukimas aiškiai išplėtė miestų galimybes gauti finansavimą, 
nors ir atsirado pavojus prarasti integruotą požiūrį į miestų plėtrą, nes sustiprėjo pavienėse 
veiklos programose sektoriams skiriamas dėmesys,

1. pažymi, kad Europos miestų darbotvarkė apima ES politikos krypčių, visų pirma 
sanglaudos politikos, miestų aspektą ir tarpvyriausybines Europos lygmens pastangas 
koordinuoti valstybių narių miestų politikos kryptis, pastarojo tikslo siekiama rengiant 
neoficialius ministrų susitikimus koordinuojant vienai po kitos Tarybai pirmininkaujančiai 
valstybei ir aktyviai dalyvaujant Komisijai; šiuo atveju mano, kad vietos valdžios 
institucijos turėtų būti geriau informuojamos ir turėtų aktyviau dalyvauti 
tarpvyriausybinės krypties veikloje;

2. pabrėžia ne tik svarbų sanglaudos politikos priemonių indėlį plėtojant miestų teritorijas, 
bet ir daugelį kitų ES politikos krypčių ir programų, darančių didelį poveikį miestų plėtrai;
pabrėžia, kad svarbu geriau suprasti politikos krypčių poveikį teritorijoms, ir ragina 
tobulinti miestų darbotvarkę nustatant ES politiką; šiuo atžvilgiu dar kartą prašo 
Komisijos tęsti sektorių politikos krypčių teritorijoms daromo poveikio vertinimą ir 
išplėsti nustatytus poveikio vertinimo mechanizmus; 

3. pabrėžia, kad dažniausiai būtent dėl miestų teritorijų pavyksta įgyvendinti ES politikos 
kryptis vietos lygmeniu; pabrėžia, kad miestų teritorijose sukuriama apie 80 proc. ES 
BVP, jos labai prisideda prie Europos ekonomikos augimo; kita vertus, joms tenka 
ekonomikos našumo sąnaudos (miestų plėtimasis, spūstys, tarša, atskirtis ir kt.), todėl kyla
pavojus jų, kaip „augimo variklių“, vaidmeniui; todėl mano, kad bendri su ES miestų 
teritorijomis susiję įsipareigojimai yra aiškiai pagrįsti;

4. rekomenduoja, kad sanglaudos politikos miestų aspektas būtų sutelktas į du tikslus: pirma, 
padėti miestų teritorijoms plėtoti savo pagrindinę fizinę infrastruktūrą, kuri ypač svarbi 
augimui, siekiant visapusiškai pasinaudoti jų galimu indėliu į Europos ekonomikos 
augimą ir ekonomikos pagrindo įvairinimą, ir, antra, padėti miestų teritorijoms 
modernizuoti savo ekonominius, socialinius ir su aplinka susijusius aspektus, sumaniai 
investuojant į infrastruktūrą ir paslaugas remiantis technologijų pažanga;
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5. nurodo didelį infrastruktūros investicijų modernizavimo potencialą panaudojant pažangias 
technologijas, kurios padėtų išspręsti nuolatines problemas taikant pažangesnės miestų 
plėtros principą; mano, kad tokias IRT infrastruktūros investicijas galima laikyti tikru 
ekonomikos augimo ir naujovėmis pagrįstos ekonominės veiklos varikliu, sutelkiančiu 
tokius viešųjų ir privačiųjų investicijų elementus, kuriais gali būti siekiama sukurti naują 
verslininkystę, darbo vietų ir pasiekti augimą ir kuriuos reikėtų laikyti Europos prioritetu;

6. ragina Komisiją nustatyti reikalavimą valstybėms narėms užtikrinti, kad pagrindinių 
miestų teritorijų politikos lyderiai ir vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijos 
oficialiai dalyvautų visais sprendimų dėl sanglaudos politikos priėmimo etapais 
(strateginio planavimo, apibrėžiant nacionalines strateginės plėtros sutartis ir derantis dėl 
jų);

7. pabrėžia, kad miestų teritorijos nėra regionų salos, tad jų plėtra turi būti glaudžiai susieta 
su jas supančiomis funkcinėmis arba kaimo teritorijomis; mano, kad daugiasluoksnis 
valdymas ir partnerystės principas yra veiksmingiausios priemonės, galinčios apsaugoti 
plėtros politikos kryptis nuo skilimo į sektorius ir susiskaldymo;

8. pabrėžia, kad išrinkti vietos valdžios institucijų atstovai yra tiesiogiai politiškai atskaitingi 
už strateginių sprendimų priėmimą ir viešųjų išteklių investavimą; todėl, norint 
įgyvendinti sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ tikslus, išrinkti vietos 
institucijų atstovai turi būti įpareigoti dalyvauti strateginių sprendimų priėmimo procese ir  
plačiai naudotis galimybe perduoti įsipareigojimų vykdymą įgyvendinant ir vertinant 
sanglaudos politiką;

9. rekomenduoja kitu programavimo laikotarpiu įgyvendinant miestų aspektą nacionaliniu 
lygmeniu pasinaudoti viena iš šių galimybių: konkrečių miestų teritorijų valdomomis 
nepriklausomomis veiklos programomis arba bendromis veiklos programomis, skirtomis 
konkrečios valstybės narės miestų teritorijoms, arba visuotinėmis subsidijomis ar 
specialiomis regionų veiklos programomis, kuriose apibrėžta miestams skirtų priemonių ir 
išteklių paskirtis;

10. pritaria integruoto strateginio planavimo principams, nes jie gali padėti vietos valdžios 
institucijoms atsikratyti tik pavienius projektus apimančio mąstymo ir priartėti prie 
sektorius apimančio strateginio mąstymo, kartu panaudojant savo vidinį plėtros 
potencialą, apgailestauja dėl neaiškios bendros apibrėžties, kuri oficialiai taikoma tik 
keletu atvejų;

11. kviečia Komisiją parengti tyrimą, kuriuo būtų palyginta naujausia pavienių valstybių narių 
šioje srityje įgyta patirtis, ir remiantis jo išvadomis pagrįsti specialias ES integruotos 
miestų plėtros planavimo praktikos gaires, kuriomis būtų paaiškinamas minėtų planų ir 
kitų planavimo dokumentų ryšys ir skatinama veiksminga partnerystė; ragina Komisiją 
nustatyti teisiškai saistantį įpareigojimą atlikti integruotą miestų planavimą, jei projektams 
bendrai finansuoti naudojamos ES lėšos;

12. ragina Komisiją sudaryti lankstesnes ERPF ir ESF fondų kryžminio finansavimo sąlygas 
tam, kad tokios taisyklės netaptų kliūtimi rengiant ir įgyvendinant integruotus miestų 
plėtros planus ar strategijas; 
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13. pabrėžia vilčių teikiantį šiuo programavimo laikotarpiu sukurtų naujų finansų inžinerijos 
priemonių vaidmenį; ragina Komisiją naudojantis šiomis priemonėmis įvertinti patirtį ir 
prireikus tas priemones koreguoti, siekiant pagerinti jų konkurencinę padėtį finansų 
rinkoje, palyginti su įprastais komerciniais produktais;

14. mano, kad visų pirma iniciatyva JESSICA gali tapti ypač svarbi, kai bus įgyvendinama 
miestų lygmeniu, todėl reikšdamas abejones pažymi, kad kai kurios valstybės narės 
linkusios jos įgyvendinimą centralizuoti;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Regionų komitetui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešimo esmė ir tikslai

Šio pranešimo tikslas – papildyti ankstesnį pranešimą „Miestų aspektas vykdant sanglaudos 
politiką naujuoju programavimo laikotarpiu“, atskleidžiant naujausius Europos miestų 
darbotvarkės pokyčius. Nuo 2009 m. žinoma keletas naujų įnašų plėtojant šį klausimą, o kitų 
tikimasi sulaukti ateinančiomis savaitėmis. Pranešime apžvelgiami keli klausimo „miestų 
aspektas vykdant sanglaudos politiką“ aspektai, kuriuos Regioninės plėtros komitetas laiko 
esminiais arba sudėtingais įgyvendinant būsimą sanglaudos politiką, kuri turi tapti tikrai 
vertinga ir veiksminga ES miestų atžvilgiu.

Su apibrėžtimi susiję dalykai

Europoje yra apie 5 000 miestų, kuriuose gyvena nuo 5 000 iki 50 000 žmonių ir beveik 1 000 
miestų, kurių gyventojų skaičius yra didesnis nei 50 000. Europai būdinga teritorinė įvairovė 
ir policentrinė plėtra, palyginti tankus miestų tinklas, kuriame yra nedaug labai didelių miestų.
Tik 7 proc. Europos Sąjungos gyventojų gyvena miestuose, kuriuose gyventojų skaičius 
viršija 5 mln., palyginti su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, kur tokie gyventojai sudaro 
25 proc.1 Pagal Europos miestų būklės ataskaitą2 didžiausias miestų gyventojų augimas 
užregistruotas Ispanijoje, kur kai kuriose miestų vietovėse gyventojų skaičius kasmet didėjo 
2 procentais ar daugiau. Airijos, Suomijos ir Graikijos miestuose gyventojų augimo procentas 
taip pat buvo vienas didžiausių ES, priešingai daugeliui Centrinės ir Rytų Europos miestų 
teritorijų, kur bendras gyventojų skaičius per tą patį laikotarpį sumažėjo. Beveik visuose 
miestuose auga priemiesčiai, o jei jie mažėja, vis vien tebėra tendencija, kad jie mažėja ne taip 
sparčiai kaip centriniai miestai.

Dėl reikšmingų nacionalinių skirtumų nėra tarptautiniu mastu nustatytos sąvokos „miestas“ 
bendros apibrėžties, kuri galėtų būti taikoma visoms šalims arba net visoms vieno regiono 
šalims. Daug pastangų įdėta siekiant, kad žodis „miestas“ būtų suprantamas vienodai, 
apibrėžtis kūrė JT3, Pasaulio bankas4, EBPO5 ir kai kurios pavienės šalys. Dauguma, jei ne 
visos, šios apibrėžtys grindžiamos statistine informacija, susijusia su gyventojų skaičiumi ir 
tankiu. Nors nėra abejonių, kad skirtingose šalyse geografinis gyventojų pasiskirstymas labai 
skiriasi, iki šiol ES institucijos rėmėsi Eurostato6 požiūriu, išdėstytu Europos regionų ir 
miestų statistikos vadove: jame išskiriami keturi geografinių vienetų lygiai, apie kuriuos 
renkami stebėjimų duomenys. Šie vienetai skirstomi į centrinį miestą arba „branduolį“, 
didesnes metropolines zonas (DMZ), „kernelį“ – šis pavadinimas sukurtas devyniems 
didmiesčiams, kuriuose „administracinio miesto“ sąvoka neturėjo geografinių atitikmenų, ir 
miesto kvartalus. Nors Eurostato apibrėžtį galima visapusiškai taikyti statistiniais tikslais, 

                                               
1 Europos Bendrijų Komisijos Žalioji knyga dėl teritorinės sanglaudos. Kaip teritorinę įvairovę paversti 
privalumu, Briuselis, 2008 m.
2 Europos miestų būklės ataskaita. Europos miestų audito vertės didinimas, 2007 m., 
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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atsižvelgiant į esamus skirtumus ir įvairius požiūrius, panašu, kad labai sudėtinga sukurti 
bendrą aiškią „miesto“ apibrėžtį sanglaudos politikos kontekste, ir todėl remiantis 
subsidiarumo principu apibrėžties klausimas turėtų būti paliekamas spręsti valstybėms 
narėms.

Istorinė raida

Istoriškai į miestų aspektą buvo atsižvelgiama imantis pagrindinių struktūrinių veiksmų. Nuo 
1990 m. įgyvendinami URBAN bandomieji projektai. Nuo 1994 m. buvo vykdoma URBAN 
Bendrijos iniciatyvos programa, leidusi skatinti integruotus vietos plėtros modelius.

Nors ankstesniu programavimo laikotarpiu įvairioms URBAN iniciatyvoms skirtas specialus 
finansavimas, 2007–2013 m. taip nėra. Priėmus naujus struktūrinius fondus 
reglamentuojančius teisės aktus, miestų plėtros politika integruota (įtraukta) į sanglaudos bei 
regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslus, šitaip pabrėžiant svarbą, kurią ES teikia 
šiam sanglaudos politikos aspektui. Sudarant nacionalinius strateginių krypčių planus ir 
veiksmų programas, valstybės narės buvo skatinamos, bet ne įpareigojamos įtraukti tvarią 
miestų plėtrą kaip strateginį prioritetą. Tačiau, atsižvelgiant į miestų ir miestų aglomeracijų 
svarbą Europos ekonomikai, to nepadarius būtų iš esmės sužlugdyti bet kokie jų planai tapti 
aktyviais dalyviais padedant ES siekti savo tikslų.

Pagal dabartinius persvarstytus reglamentus valdančiosioms institucijoms leidžiama 
pasinaudoti labai įvairiomis viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystėmis valdant lėšas, 
skirtas miestų plėtrai. Taigi iš struktūrinių fondų galima finansuoti finansų inžinerijos 
operacijas, pavyzdžiui, rizikos kapitalo fondus, garantinius fondus ar paskolų fondus.
Europos Komisija ir Europos investicijų bankas sukūrė tris finansines priemones, t. y. 
JEREMIE1, JASPERS2 ir JESSICA3 JESSICA (Bendra Europos parama tvarioms 
investicijoms į miestus) yra ypač svarbi miestų plėtrai. Jos tikslas – panaudojant turimus 
finansinius išteklius pasiekti sverto efektą. Atgautos lėšos turi būti vėl investuojamos į miestų 
plėtrą arba paskirtos vadovaujančiajai institucijai investuoti į kitus miestų projektus. Tiesą 
sakant, šiuo metu vis dar vykdomas pirminis JESSICA etapas.

Su tema susiję faktai

Pagal Europos Komisijos statistiką4 2007–2013 m. miestų plėtrai numatyta apie 21,1 mlrd. 
EUR arba 6,1 proc. viso ES sanglaudos politikos biudžeto. Iš jų 3,4 mlrd. EUR skirta 
pramoninių vietovių ir užterštų teritorijų atkūrimui, 9,8 mlrd. EUR skirta miesto ir kaimo 
vietovių atnaujinimo projektams, 7 mlrd. EUR – netaršiam miesto transportui, o 917 mln. 
EUR – būstui. Didelį poveikį miestams daro ir kitos investicijos į infrastruktūrą, mokslinių 
tyrimus ir naujoves, transportą, aplinką, švietimą, sveikatą ir kultūrą.

                                               
1 Naują verslą pradedančioms įmonėms sukuriama daugiau galimybių gauti finansavimą, palengvinama labai 
mažų įmonių bei MVĮ plėtra.
2 Remiamas pagrindinių projektų rengimas.
3 Remiama finansų inžinerija miestų plėtros srityje.
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf.
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Diagrama. 2007–2013 m. miestų plėtrai skirtos lėšos

Šaltinis: Regioninės plėtros generalinis direktoratas SFC2007.

Su tema susijusios aplinkybės

Pagrindinis patobulintos miestų darbotvarkės tikslas turėtų būti pagalba plėtojant ir 
kokybiškai atnaujinant Europos miestų infrastruktūrą ir paslaugas. Viena vertus, būsimos 
priemonės turi būti glaudžiai susijusios su bendrais ES prioritetais, kad būtų galima pagrįsti iš 
ES biudžeto skiriamą paramą. Tačiau strategija „Europa 2020“ daugiausia susijusi su ateities 
tendencijomis. Įveikti dabartinius Europos miestų skirtumus vienodai svarbu ir į tai turėtų būti 
atsižvelgta nustatant būsimos sanglaudos politikos prioritetus. Atsižvelgiant į Lisabonos 
strategijos patirtį, miestų darbotvarkės raida neturi būti vienpusis procesas, ji turi turėti platų
aspektą „iš apačios į viršų“. Todėl labai svarbu, kad miestai turėtų savo nuomonę, kurios būtų 
atidžiai klausomasi ES lygmeniu.

Vietos poreikiai ir ES prioritetai

Miestai yra Europos ekonominės veiklos, naujovių ir užimtumo centrai, tačiau jiems kyla 
daug problemų. Tokias sudėtingas problemas kaip kėlimosi į priemiesčius tendencija, skurdo 
ir nedarbo koncentravimasis priemiesčiuose ar didėjančios transporto grūstys reikia spręsti 
kompleksiškomis prie vietos poreikių pritaikytomis transporto, būsto, mokymo ir užimtumo 
programomis. Šios problemos sprendžiamos Europos regionine ir sanglaudos politika.
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Viena vertus, aiškiai suvokiama, kad bendrasis ES finansavimas turi sutapti su bendrais ES 
prioritetais, įtrauktais į strategiją „Europa 2020“. Joje dėmesys sutelkiamas į naujų problemų 
sprendimą ir į laikiną ekonomikos nuosmukio poveikį. Kita vertus, pranešėjas mano, kad 
neturi būti atsisakyta pirminio sanglaudos politikos (taip pat jos miestų darbotvarkės) tikslo 
siekti įveikti dabartinius skirtumus.

Tiesą sakant, kai vietos valdžios institucijų prašoma išdėstyti problemas pagal svarbą, jos 
linkusios investuoti į skirtumus ir sunkumus, o tada – į galimybes susidoroti su pasaulinėmis 
tendencijomis. Labai svarbu rasti būdą nustatyti teisingą šių dviejų krypčių pusiausvyrą.
Pranešėjas mano, kad ES finansavimas neturėtų vien tik pakeisti nepakankamą investavimą 
praeityje. Kita vertus, ES lygmeniu keliami reikalavimai neturėtų būti ir pernelyg griežti, 
kitaip ES pasiūlymas neatitiks vietos paklausos. Galėtų būti pateisinamos investicijos į 
pažangią miestų plėtrą siekiant aukštesnės miestų infrastruktūros ir paslaugų kokybės.

Įpareigojimų (sprendimų priėmimo, projektų atrankos, finansinių įpareigojimų) 
vykdymo perdavimas

Kiek tai susiję su kišimusi į regionų ir miestų plėtrą Europos lygmeniu, subsidiarumo 
principas yra pagrindinis elementas. Pranešėjas mano, kad bendrais prioritetais ir 
priemonėmis vietos lygmeniu įgyvendinamos iniciatyvos turėtų būti remiamos, o ne 
pakeičiamos. Šiuo atžvilgiu svarbiausias klausimas yra kokios priemonės taikytinos ir kokiu 
lygmeniu?. Pranešėjas pritaria, kad kiekvienu lygmeniu turėtų būti pasinaudota stipriosiomis 
pusėmis:

 ES lygmeniu – teikti finansinius išteklius, duomenis (lyginamosios analizės, 
visuotinių tendencijų), siūlyti metodiką, pagrįstą bendra geriausia patirtimi, 
daugiapakopio valdymo rekomendacijas, nustatyti būtinus programų standartus 
siekiant laikytis ES prioritetų;

 nacionaliniu lygmeniu – kuriant programas, dėl jų derantis ir jas įgyvendinant 
oficialiai prisiimti bendrą atsakomybę už miestus, sukurti priemones ir išteklius pagal 
konkrečius nacionalinius miestų plėtros prioritetus, kurie papildo ES prioritetus;

 regioniniu lygmeniu – pasiekti, kad miestai būtų bendrai atsakingi už regionų veiklos 
programas (žr. pirmiau), koordinuoti regionų ir vietos strateginius plėtros planus, kurti 
tokio koordinavimo struktūras, sukurti priemones ir išteklius pagal konkrečius 
regioninius miestų plėtros prioritetus, kuriais papildomi ES ir nacionaliniai prioritetai;

 vietos lygmeniu – analizė, strateginis planavimas ir sprendimų priėmimas, projektų 
atranka (nebūtinai „administruojant“ lėšas), integruotas finansinis planavimas (ES, 
nacionalinių, regionų, vietos ir privačių išteklių).

Daugiapakopio valdymo ir partnerystės principas

Dėl miestų darbotvarkės raidos ateityje labai svarbu pamąstyti apie neseniai įtraukto miestų 
aspekto integravimo patirtį. Prieš imantis tolesnių veiksmų turi būti tinkamai įvertintas 
integravimo procesas, taip pat pranašumų ir trūkumų sąrašas. Įvertinus turėtų būti parengtas 
rekomendacijų ar standartų dėl oficialesnio dalyvavimo kuriant ir įgyvendinant būsimą 
politiką vietos lygmeniu sąrašas.
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Integruotas strateginis planavimas

Integruotas strateginis planavimas bendrai pripažįstamas svarbia priemone, kuria užtikrinamas 
veiksmingumas ir visa apimantis požiūris į vietos plėtrą. Kita vertus, skirtingose valstybėse 
narėse apibrėžtis ir supratimas skiriasi. Galbūt praverstų nustatyti bendras gaires. Todėl 
pranešėjas siūlo, kad Europos Parlamentas ragintų Komisiją parengti tokias gaires ir dėti 
pastangas techninės pagalbos srityje. Tuo pačiu valstybės narės bus skatinamos pasinaudoti 
teikiama pagalba miestų planavimo srityje.

Visapusiškas finansų planavimas, įskaitant finansų inžinerijos ateities planavimą

Remiantis patirtimi, daugeliu atvejų idėjos projektams kuriamos remiantis ne tikrais poreikiais 
ir strateginiais prioritetais, o skirtu finansavimu. Tai vienas pagrindinių vystymosi politikos ir 
sanglaudos politikos iššūkių. Metodą „projektai už pinigus“ turėtų pakeisti metodas „pinigai 
už projektus“: projektai turėtų būti rengiami ne siekiant panaudoti turimas lėšas, o siekiant 
įgyvendinti strateginius tikslus.

Pranešėjas mano, kad miestams turėtų būti siūlomos gana lanksčios galimybės naudoti lėšas 
pagal savo skirtingus prioritetus. Plėtros projektai turėtų būti rengiami ne siekiant panaudoti 
turimas lėšas, o siekiant įgyvendinti strateginius tikslus. Regionų, nacionalinio ir ES 
finansavimo galimybės turėtų būti derinamos taip, kad apimtų įvairius specialius poreikius.


