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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskej mestskej agende a jej budúcnosti v politike súdržnosti
(2010/2158(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej hlavu XVIII,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde1,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 
2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja2,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady (ES) č. 702/2006 zo 6. októbra 2006 o strategických 
usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. februára 2008 o opatreniach v nadväznosti na 
územnú agendu a Lipskú chartu: smerom k dosiahnutiu európskeho akčného programu 
územného rozvoja a územnej kohézie4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. októbra 2008 o riadení a partnerstve na národnej a 
regionálnej úrovni a o základe pre projekty v oblasti regionálnej politiky5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2009 o mestskom rozmere politiky súdržnosti 
v novom programovom období6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2009 o zelenej knihe o územnej súdržnosti 
a stave diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o prínose politiky súdržnosti 
k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ do roku 20208,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. októbra 2010 o politike súdržnosti a regionálnej 
politike EÚ po roku 20139,

– so zreteľom na ad hoc oznámenie Európskeho parlamentu s názvom Opatrenia 
v nadväznosti na územnú agendu a Lipskú chartu: smerom k dosiahnutiu európskeho 
akčného programu územného rozvoja a územnej súdržnosti,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1 až 11.
3 Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 11.
4 Ú. v. EÚ C 184 E, 6.8.2009, s. 95.
5 Ú. v. EÚ C 15 E, 21.1.2010, s. 10.
6 Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 73.
7 Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 65.
8 Prijaté texty, P7_TA(2010)0191.
9 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0356.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na piatu správu Komisie z 9. novembra 2010 o hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti: budúcnosť politiky súdržnosti,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2010 o záveroch o piatej správe 
o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti: budúcnosť politiky súdržnosti 
(KOM(2010)0642),

– so zreteľom na súhrnnú správu Komisie z apríla 2010 o hodnotení ex post týkajúcom sa 
programov politiky súdržnosti v rokoch 2000 – 2006, ktoré boli spolufinancované z EFRR 
(ciele 1 a 2),

– so zreteľom na správu Komisie z júna 2010 o hodnotení ex post týkajúcom sa programov 
politiky súdržnosti v rokoch 2000 – 2006: iniciatíva Spoločenstva URBAN,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. mája 
2010 s názvom Potreba integrovaného prístupu k obnove miest1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 9. – 10. júna 2010 s názvom Význam 
obnovy miest pre ďalší rozvoj miest v Európe2,

– so zreteľom na Územnú agendu EÚ – Za konkurencieschopnejšiu a udržateľnejšiu Európu 
rozmanitých regiónov (územná agenda) a Chartu z Lipska o trvalej udržateľnosti 
európskych miest (Lipská charta), ktoré boli prijaté na neformálnom zasadnutí Rady 
ministrov zodpovedných za územné plánovanie a rozvoj miest, ktoré sa konalo 24. – 25. 
mája 2007 v Lipsku,

– so zreteľom na vyhlásenie z Toleda, ktoré bolo prijaté na neformálnom zasadnutí Rady 
ministrov na tému rozvoj miest 22. júna 2010 v Tolede,

– so zreteľom na stanovisko generálnych riaditeľov pre rozvoj miest k oznámeniu Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, 
Výboru regiónov a Európskej investičnej banke: závery piatej správy o hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti: budúcnosť politiky súdržnosti (KOM(2010)0642/3),

– so zreteľom na závery európskeho samitu orgánov miestnej správy na tému Orgány 
miestnej správy – hlavní aktéri v novej Európe, ktorý sa uskutočnil 22. – 24. februára 
2010 v Barcelone,

– so zreteľom na Dohovor starostov, ktorý iniciovala a podporila Európska komisia,

– so zreteľom na nezávislú správu vypracovanú na žiadosť Komisie s názvom Program 
reformovanej politiky súdržnosti (správa Fabrizia Barcu) (2009),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,
                                               
1 Ú. v. EÚ C 21, 21.1.2011, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 267, 1.10.2010, s. 25.
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– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre dopravu a 
cestovný ruch (A7-0000/2011),

A. keďže pre EÚ je charakteristický polycentrický rozvoj a rozmanitosť mestských oblastí 
a miest rôznej veľkosti, ktoré majú rozdielne právomoci a zdroje; zastáva názor, že by 
bolo nevhodné, ba až problematické prijať spoločné vymedzenie mestských oblastí,

B. keďže EÚ svojimi politikami prispieva k udržateľnému rozvoju mestských oblastí, pričom 
však mestská politika v súlade so zásadou subsidiarity patrí do právomoci členských 
štátov,

C. keďže mestá sa aktívne podieľajú na vytváraní politík EÚ a zohrávajú významnú úlohu pri 
úspešnom vykonávaní stratégie EÚ 2020; keďže nedostatočné zohľadnenie mestského 
rozmeru v politikách EÚ, najmä mestského rozmeru v rámci politiky súdržnosti, by 
ohrozilo dosahovanie cieľov stratégie EÚ 2020,

D. keďže uplatnenie tohto hľadiska jasne viedlo k zvýšeniu finančných prostriedkov 
dostupných pre mestá, hoci hrozí, že integrovaný prístup k rozvoju miest sa nebude 
uplatňovať z dôvodu zvýrazneného odvetvového zamerania v jednotlivých operačných 
programoch,

1. poznamenáva, že európska mestská agenda zahŕňa na jednej strane mestský rozmer politík 
EÚ, predovšetkým politiky súdržnosti, a na druhej strane medzivládny prvok úsilia o 
koordináciu mestských politík členských štátov na európskej úrovni, ktoré sa uskutočňuje 
prostredníctvom neformálnych schôdzí ministrov za koordinácie za sebou nasledujúcich 
predsedníctiev Rady a za aktívnej účasti Komisie; v tejto súvislosti sa domnieva, že 
orgány miestnej správy by mali byť o činnostiach uskutočňovaných v rámci tohto 
medzivládneho úsilia lepšie informované a mali by byť do nich výraznejšie zapájané;

2. zdôrazňuje, že popri významnom prínose opatrení v rámci politiky súdržnosti zameraných 
na rozvoj mestských oblastí má na rozvoj miest výrazný vplyv aj celý súbor ďalších 
politík a programov EÚ; zdôrazňuje potrebu lepšieho pochopenia územného vplyvu 
politík a požaduje posilnenie mestskej agendy v politikách EÚ; v tejto súvislosti opätovne 
zdôrazňuje svoju výzvu Komisii, aby pokročila s hodnotením územného vplyvu 
odvetvových politík a rozšírila existujúce mechanizmy hodnotenia vplyvu;

3. zdôrazňuje, že sú to do veľkej miery práve mestské oblasti, kde sa európske politiky 
uplatňujú v praxi; zdôrazňuje, že mestské oblasti vytvárajú približne 80 % HDP EÚ 
a významným spôsobom prispievajú k hospodárskemu rastu Európy; poznamenáva, že na 
druhej strane zároveň znášajú náklady hospodárskej produktivity (rozrastanie miest, 
dopravné preťaženie, znečistenie, vylúčenie atď.), čo vedie k ohrozeniu ich úlohy hnacej 
sily rastu; domnieva sa preto, že spoločná angažovanosť vo vzťahu k mestským oblastiam 
EÚ má jasné opodstatnenie;

4. odporúča, aby sa mestský rozmer politiky súdržnosti zameral na dvojitý cieľ – v prvom 
rade pomôcť mestským oblastiam rozvinúť ich základnú fyzickú infraštruktúru, ktorá je 
základným predpokladom rastu, s cieľom v plnej miere využiť ich možný prínos k 
hospodárskemu rastu v Európe a diverzifikácii hospodárskej základne, a v druhom rade 
pomôcť mestským oblastiam modernizovať ich z hospodárskeho, sociálneho 
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a environmentálne hľadiska prostredníctvom inteligentných investícií do infraštruktúry 
a služieb na základe technického pokroku;

5. poukazuje na značný potenciál modernizácie investícií do infraštruktúry prostredníctvom 
inteligentných technológií, ktoré by prostredníctvom koncepcie inteligentnejšieho rozvoja 
miest riešili pretrvávajúce problémy; vyjadruje presvedčenie, že investície do 
infraštruktúry IKT možno vnímať ako jednoznačnú hnaciu silu hospodárskeho rastu 
a hospodárskej aktivity založenej na inováciách, pretože spájajú ďalšie prvky verejných 
a súkromných investícií, ktoré môžu slúžiť na vytvorenie novej podnikateľskej činnosti, 
pracovných miest a rastu, a preto by sa mali pokladať za európsku prioritu;

6. vyzýva Komisiu, aby v prípade členských štátov ako povinnosť stanovila formálne 
zapájať vedúcich politických predstaviteľov kľúčových mestských oblastí a združení 
orgánov miestnej a regionálnej správy do všetkých fáz tvorby politiky súdržnosti 
(strategické plánovanie, vymedzenie plánovaných zmlúv národného strategického rozvoja 
a rokovanie o nich);

7. zdôrazňuje, že mestské oblasti nie sú ostrovmi v rámci svojich regiónov a že ich rozvoj 
musí byť preto úzko prepojený s okolitými funkčnými alebo vidieckymi oblasťami; 
domnieva sa, že viacúrovňové riadenie a zásada partnerstva sú najúčinnejšími nástrojmi, 
ktorými je možné predísť sektorizácii a roztriešteniu politík rozvoja;

8. zdôrazňuje skutočnosť, že orgány zvolené na miestnej úrovni majú priamu politickú 
zodpovednosť z hľadiska prijímania strategických rozhodnutí a investovania verejných 
prostriedkov; domnieva sa preto, že na dosiahnutie cieľov politiky súdržnosti a stratégie 
EÚ 2020 musí byť povinné zapájať orgány miestnej správy do prijímania strategických 
rozhodnutí a rozsiahle využívať možnosť delegovania povinností pri vykonávaní 
a hodnotení politiky súdržnosti;

9. odporúča, aby sa v ďalšom programovom období pri uplatňovaní mestského rozmeru na 
vnútroštátnej úrovni využila jedna z týchto možností: samostatné operačné programy 
riadené konkrétnymi mestskými oblasťami, spoločné operačné programy pre mestské 
oblasti konkrétneho členského štátu, globálne granty alebo vymedzenie mestských 
opatrení a zdrojov v rámci konkrétnych regionálnych operačných programov;

10. podporuje zásady integrovaného strategického plánovania, pretože môžu orgánom 
miestnej správy pomôcť pri zmene zmýšľania zameraného na jednotlivé projekty na 
strategickejšie medziodvetvové zmýšľanie a využiť pritom svoj vlastný potenciál rozvoja, 
vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v dôsledku nejasného spoločného vymedzenia sa 
tieto zásady v niektorých prípadoch uplatňujú len formálne;

11. vyzýva Komisiu, aby pripravila štúdiu, v ktorej porovná doterajšie postupy jednotlivých 
členských štátov v tejto oblasti a v záveroch uvedie osobitné usmernenia EÚ pre 
integrované plánovanie rozvoja miest, ktoré objasnia vzťah medzi týmito plánmi a 
ostatnými plánovacími dokumentmi a podporia efektívne partnerstvo;. vyzýva Komisiu, 
aby stanovila integrované mestské plánovanie za právne záväzné v prípadoch, keď sú 
projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ;
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12. vyzýva Komisiu, aby vytvorila pružnejšie podmienky na krížové financovanie medzi 
EFRR a ESF, tak aby tieto pravidlá nepredstavovali prekážku pri vypracúvaní 
a vykonávaní integrovaných plánov alebo stratégií rozvoja miest;

13. vyzdvihuje sľubnú úlohu nových nástrojov finančného inžinierstva, ktoré boli zavedené 
počas tohto programového obdobia; vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila skúsenosti s týmito 
nástrojmi a v prípade potreby ich upravila tak, aby v porovnaní s bežnými komerčnými 
produktmi zlepšili svoje konkurenčné postavenie na finančnom trhu;

14. vyjadruje presvedčenie, že najmä iniciatíva Jessica môže byť najúčinnejšia, keď sa bude 
vykonávať na úrovni miest, a preto s výhradami poznamenáva, že niektoré členské štáty 
inklinujú k centralizácii jej vykonávania;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Výboru regiónov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ciele a podstata správy

Cieľom tejto správy je nadviazať na predchádzajúcu správu s názvom Mestský rozmer 
politiky súdržnosti v novom programovom období a zároveň zohľadniť najnovší vývoj 
európskej mestskej agendy. Od roku 2009 sa táto otázka rozvinula o niekoľko nových vstupov 
a v nasledujúcich týždňoch sa očakávajú ďalšie. Správa sa zaoberá niekoľkými aspektmi 
mestského rozmeru politiky súdržnosti, ktoré sú podľa Výboru pre regionálny rozvoj kľúčové 
alebo problematické pre budúcu politiku súdržnosti, ktorá sa má stať plnohodnotnou 
a účinnou politikou zameranou na mestá EÚ.

Otázky týkajúce sa vymedzenia

V Európe je približne 5 000 miest s počtom obyvateľov v rozmedzí od 5 000 do 50 000 a 
takmer 1 000 miest má viac ako 50 000 obyvateľov. Pre Európu je charakteristická územná 
rôznorodosť a polycentrický rozvoj, pričom v relatívne hustej mestskej sieti sa nachádza málo 
veľkých miest. Len 7 % ľudí žije v Európskej únii v mestách s počtom obyvateľov vyšším 
ako 5 miliónov, zatiaľ čo v Spojených štátoch amerických podiel týchto obyvateľov dosahuje 
25 %1. Podľa Správy o stave európskych miest2 bol najväčší nárast mestského obyvateľstva 
zaznamenaný v Španielsku, kde niektoré mestské oblasti rástli ročne o 2 % a viac. Mestá v 
Írsku, Fínsku a Grécku tiež zaznamenali niektoré z najvyšších mier rastu v EÚ. Naopak, v 
mnohých mestských oblastiach v strednej a východnej Európe bol za to isté obdobie 
zaznamenaný celkový pokles obyvateľstva. Predmestia rastú prakticky vo všetkých mestách, 
a ak v nich dochádza k úbytku, vždy je tento úbytok nižší ako v prípade mestských centier.

Vzhľadom na výrazné rozdiely medzi krajinami neexistuje medzinárodne dohodnuté 
vymedzenie pojmu mestský (urban), ktoré by sa mohlo uplatniť v prípade všetkých krajín 
alebo aspoň krajín v rámci jedného regiónu. Vyskytlo sa viacero snáh docieliť spoločné 
chápanie slova mestský, existujú vymedzenia OSN3, Svetovej Banky4, OECD5 a tiež 
vymedzenia jednotlivých krajín. Väčšina týchto vymedzení, ak nie všetky, sa zakladá na 
štatistických informáciách týkajúcich sa počtu a hustoty obyvateľstva. Kým v geografickom 
rozložení obyvateľstva jednotlivých krajín nepochybne existujú veľké rozdiely, európske 
inštitúcie sa doteraz vždy opierali o prístup Eurostatu6 uvedený v Referenčnej príručke 
európskej regionálnej a mestskej štatistiky, ktorá určuje štyri úrovne územnej jednotky, za 
ktoré sa zbierajú dáta. Tie sa menia od centra alebo „vnútra“ mesta cez širšie mestské oblasti 
(LUZ), tzv. „Kernel“ (jadrá) pre deväť hlavných miest, kde koncept administratívneho mesta 
nepriniesol porovnateľné územné jednotky, a napokon mestské štvrte (SCD). Aj keď sa 
vymedzenie Eurostatu v plnej miere uplatňuje na štatistické účely, vzhľadom na úvahy 
existujúce rozdiely a rôzne prístupy sa zdá byť veľmi náročné stanoviť spoločné, jasné 

                                               
1 Európska komisia, Zelená kniha o územnej súdržnosti: z územnej rozmanitosti urobiť prednosť, Brusel, 2008. 
2 Správa o stave európskych miest: pridanie hodnoty európskemu mestskému auditu 2007 k dispozícii 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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vymedzenie pojmu mestský v rámci politiky súdržnosti, a preto by sa táto otázka v súlade so 
zásadou subsidiarity mala ponechať na rozhodnutie členských štátov.

Historický vývoj

Z historického pohľadu bol mestský rozmer hlavnou súčasťou štrukturálnych opatrení. Od 
roku 1990 sa začali uskutočňovať mestské pilotné projekty. Od roku 1994 existoval program 
iniciatívy Spoločenstva URBAN, ktorý umožňoval podporu integrovaných modelov 
miestneho rozvoja.

Zatiaľ čo počas predchádzajúceho programového obdobia boli na jednotlivé mestské 
iniciatívy pridelené osobitné finančné prostriedky, v rokoch 2007 – 2013 to tak nie je. Po 
prijatí nových predpisov upravujúcich štrukturálne fondy bola politika rozvoja miest zahrnutá 
do cieľov súdržnosť a regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, čím sa zdôraznil 
význam, ktorý Únia prikladá tomuto aspektu politiky súdržnosti. Členské štáty sú vyzývané, 
no nie povinné, aby do národných strategických referenčných rámcov a operačných 
programov pri ich vypracúvaní začlenili udržateľný rozvoj miest ako strategickú prioritu. 
Avšak pokiaľ by tak vzhľadom na význam miest a mestských aglomerácií v hospodárskej 
štruktúre Európy neurobili, do veľkej miery by to ohrozilo všetky ich plány stať sa 
dynamickým aktérom v rámci úsilia Únie o dosiahnutie jej cieľov.

Aktuálne revidované nariadenia umožňujú riadiacim orgánom využiť pri hospodárení s 
prostriedkami vyčlenenými na rozvoj miest celý rad verejno-súkromných partnerstiev. Zo 
štrukturálnych fondov je tak možné financovať operácie finančného inžinierstva, ako sú 
fondy rizikového kapitálu, garančné fondy alebo úverové fondy. Európska komisia a EIB 
vyvinuli tri finančné nástroje, konkrétne JEREMIE1, JASPERS2 a JESSICA3. Nástroj 
JESSICA (The Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – spoločná 
európska podpora udržateľných investícií do mestských oblastí) je pre rozvoj miest 
najvýznamnejší. Zameriava sa na dosiahnutie pákového efektu prostredníctvom dostupných 
finančných prostriedkov. Navrátené prostriedky sa musia znovu investovať do rozvoja miest 
alebo previesť na riadiaci orgán pre iné mestské projekty. Tento nástroj je však stále 
v počiatočnej fáze.

Pozadie problematiky

Podľa štatistík Európskej komisie4 je v období medzi rokmi 2007 až 2013 na rozvoj miest 
vyčlenených približne 21,1 mld. EUR, čo predstavuje 6,1 % celkového rozpočtu EÚ na 
politiku súdržnosti. Z toho je 3,4 mld. EUR určených na obnovu priemyselných zón 
a rekultiváciu kontaminovanej pôdy, 9,8 mld. EUR na projekty mestskej a vidieckej obnovy, 
7 mld. EUR na čistú mestskú dopravu a 917 mil. EUR na bytové otázky. Významný vplyv na 
mestá majú aj ďalšie investície v oblasti infraštruktúry, výskumu a inovácií, dopravy, 
životného prostredia, vzdelávania, zdravotníctva a kultúry.

                                               
1 Uľahčuje prístup k financiám na rozbehnutie obchodu, rozvoj mikropodnikania a MSP.
2 Podporuje prípravu väčších projektov.
3 Podporuje finančné inžinierstvo v oblasti rozvoja miest.
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/statistics/2007_urban.pdf
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Graf: Rozdelenie prostriedkov na rozvoj miest v rokoch 2007 až 2013

Zdroj: GR REGIO SFC2007

Kontext problematiky

Hlavným účelom posilnenej mestskej agendy by mal byť rozvoj a kvalitatívna modernizácia 
infraštruktúry a služieb v európskych mestách. Na jednej strane je na odôvodnenie príspevku 
z rozpočtu EÚ nevyhnutné, aby sa budúce opatrenia úzko spájali s celkovými prioritami EÚ. 
Na druhej strane sa však stratégia EÚ 2020 týka najmä budúcich trendov. Rovnako dôležité je 
prekonanie súčasných rozdielov medzi európskymi mestami a táto otázka by sa mala 
odzrkadliť v prioritách budúcej politiky súdržnosti. So zreteľom na skúsenosti s lisabonskou 
stratégiou nesmie byť vývoj mestskej agendy jednosmerným procesom, ale musí obsahovať 
komplexný rozmer založený na prístupe zdola nahor. Preto je veľmi dôležité, aby sa mestá 
mohli vyjadriť a aby ich pripomienky boli na úrovni EÚ pozorne vypočuté.

Miestne potreby a priority EÚ

Aj keď európske mestá plnia funkciu centier hospodárskej činnosti, inovácií a zamestnanosti, 
stretávajú sa s viacerými problémami. Komplexné problémy ako trend budovania predmestí, 
koncentrácie nedostatku a nezamestnanosti v prímestských oblastiach a rastúceho dopravného 
preťaženia si vyžadujú integrovaný prístup k doprave, bývaniu, vzdelávaniu a zamestnanosti, 
ktorý musí zodpovedať miestnym potrebám. Európska regionálna politika a politika 
súdržnosti sa týmito problémami zaoberá.
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Na jednej strane je zrejmé, že spolufinancovanie EÚ musí ísť ruka v ruke s celkovými 
prioritami EÚ začlenenými do stratégie EÚ 2020. Zameriava sa na riešenie nových problémov 
a dočasných vplyvov hospodárskeho poklesu. Na druhej strane spravodajca zastáva názor, že 
politika súdržnosti (vrátane svojej mestskej agendy) nesmie upustiť od svojho pôvodného 
cieľa, t. j. prekonať súčasné rozdiely.

Faktom je, že keď sú miestne orgány požiadané, aby prijali rozhodnutie na základe svojich 
priorít, skôr uprednostnia investície do rozdielov a znevýhodnení a až potom do riešenia 
globálnych trendov. Mimoriadne dôležité je nájsť spôsob, ako dosiahnuť správnu rovnováhu 
medzi týmito dvomi smermi. Spravodajca zastáva názor, že finančné prostriedky EÚ by 
nemali byť len náhradou za nedostatočné investovanie v minulosti. Na druhej strane by však 
úroveň EÚ nemala byť ani príliš normatívna, inak ponuka na úrovni EÚ nesplní miestne 
požiadavky. Riešením by mohlo byť investovanie inteligentného mestského rozvoja s cieľom 
posunúť infraštruktúru a služby miest na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Delegovanie povinnosté (prijímanie rozhodnutí, výber projektov, finančné otázky)

Zásada subsidiarity je kľúčovým prvkom, pokiaľ ide o európske opatrenia v rámci 
regionálneho a mestského rozvoja. Spravodajca zastáva názor, že spoločné priority 
a opatrenia by mali iniciatívy na miestnej úrovni podporovať, a nie ich nahrádzať. V tomto 
smere je kľúčová otázka: „Aké opatrenia na akej úrovni?“. Spravodajca zastáva názor, že 
každá úroveň by mala ťažiť zo svojich silných stránok:

 úroveň EÚ – zabezpečenie finančných zdrojov, údajov (referenčné porovnávanie, 
globálne trendy), metodiky založenej na spoločných osvedčených postupoch, 
usmernení pre viacúrovňové riadenie, stanovovanie minimálnych noriem pre 
programy s cieľom dosiahnuť súlad s prioritami EÚ;

 vnútroštátna úroveň – formálna spoločná zodpovednosť miest, pokiaľ ide 
o vypracúvanie, schvaľovanie a vykonávanie programov, vytváranie nástrojov 
a zdrojov pre osobitné vnútroštátne priority mestského rozvoja, ktoré dopĺňajú priority 
EÚ;

 regionálna úroveň – zabezpečenie, aby boli mestá spoločne zodpovedné 
za regionálne operačné programy (pozri vyššie), koordinovanie regionálnych 
a miestnych strategických plánov rozvoja, vytváranie štruktúr pre takéto 
koordinovanie, vytváranie nástrojov a zdrojov pre osobitné regionálne priority 
mestského rozvoja, ktoré dopĺňajú priority EÚ a vnútroštátne priority;

 miestna úroveň – analýza, strategické plánovanie a prijímanie rozhodnutí, výber 
projektov (nie nevyhnutne správa fondov), integrované finančné plánovanie (zdroje 
EÚ, vnútroštátne, regionálne, miestne a súkromné zdroje).

Viacúrovňové riadenie a zásada partnerstva 

Pre budúci vývoj mestskej agendy je veľmi dôležité zvážiť skúsenosti získané pri poslednom 
uplatnení mestských hľadísk. Náležité hodnotenie procesu uplatňovania týchto hľadísk 
vrátane zoznamu silných a slabých stránok sa musí uskutočniť ešte pred prijatím ďalších 
krokov. Výsledkom by mal byť zoznam odporúčaní alebo noriem pre formalizovanejšie 
zapojenie miestnych orgánov do vytvárania a vykonávania budúcej politiky.
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Integrované strategické plánovanie

Integrované strategické plánovanie sa vo všeobecnosti chápe ako dôležitý nástroj 
na zabezpečenie účinnosti a holistického prístupu k miestnemu rozvoju. Jeho vymedzenie 
a chápanie sa však v jednotlivých členských štátoch líši. V tejto súvislosti by mohlo pomôcť 
stanovenie spoločných usmernení. Spravodajca preto navrhuje, aby EP vyzval Komisiu na 
vypracovanie takýchto usmernení a zintenzívnenie úsilia v oblasti poskytovania technickej 
pomoci. Zároveň budú členské štáty podnietené k tomu, aby využívali dostupnú pomoc 
v oblasti mestského plánovania.

Komplexné finančné plánovanie vrátane budúcnosti finančného inžinierstva

Zo skúseností vyplýva, že v mnohých prípadoch sa návrhy projektov vytvárajú na základe 
dostupných finančných prostriedkov namiesto toho, aby sa zakladali na skutočných potrebách 
a strategických prioritách. To je jeden z hlavných problémov politík rozvoja, ako aj politiky 
súdržnosti. Tento prístup „projekt za peniaze“ by sa mal nahradiť prístupom „peniaze za 
projekt“: projekty by sa nemali navrhovať tak, aby sa vyčerpali dostupné finančné 
prostriedky, ale aby sa splnili strategické ciele. 

Spravodajca zastáva názor, že mestám treba poskytnúť dostatočnú pružnosť, aby použili 
finančné prostriedky podľa svojich vlastných priorít. Projekty rozvoja by sa nemali navrhovať 
v záujme vyčerpania dostupných finančných prostriedkov, ale v záujme splnenia 
strategických cieľov. Možnosti financovania na regionálnej a vnútroštátnej úrovni a úrovni 
EÚ treba koordinovať tak, aby pokryli širokú škálu osobitných potrieb.


