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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rozvoji miest ako príspevku k hospodárskemu rastu v rámci politiky súdržnosti EÚ 
(2011/2311(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 174 a 176 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorých sa 
ustanovuje cieľ hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a vymedzujú sa finančné 
nástroje a štrukturálne fondy, ktoré sa majú vytvoriť, a Európsky fond pre regionálny 
rozvoj, ktorého cieľom je prispievať k odstraňovaniu hlavných regionálnych rozdielov 
v Únii,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom EURÓPA 2020: Stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o prínose politiky súdržnosti 
k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ do roku 20201,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2010 o dosiahnutí skutočnej územnej, 
sociálnej a hospodárskej súdržnosti v EÚ – nevyhnutná podmienka pre globálnu 
konkurencieschopnosť?2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2010 s názvom Závery z piatej správy 
o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti: budúcnosť politiky súdržnosti 
(COM(2010)0642),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. novembra 2010 s názvom Program pre nové 
zručnosti a nové pracovné miesta: európsky príspevok k plnej zamestnanosti 
(COM(2010)0682),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2010 s názvom Európska platforma 
proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť 
(COM(2010)0758),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2011 s názvom Európa efektívne 
využívajúca zdroje – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 (COM(2011)0021),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2011 o aktuálnej situácii a budúcich synergiách 
pre väčšiu účinnosť EFRR a ostatných štrukturálnych fondov3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 s názvom Viac ako HDP – Meradlo pokroku 
v meniacom sa svete4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 120.
2 Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 29.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0286.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0264.
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viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu 
Európu1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2011 o piatej správe Komisie o súdržnosti 
a stratégii pre politiku súdržnosti po roku 20132,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o čerpaní finančných prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu: poučenie pre budúcu politiku súdržnosti 
EÚ3,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 14. marca 2012, 
ktorým sa stanovujú niektoré spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté 
do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. októbra 2011 
o osobitných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja a cieli Investície pre 
rast a zamestnanosť, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (COM(2011)0614),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 14. marca 2012 
o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 
(COM(2011)0607),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. októbra 2011 
o programe Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (COM(2011)0609),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o európskej platforme proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2008 o novej kultúre mestskej mobility5,

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

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. apríla 2009 o akčnom pláne pre mestskú mobilitu7, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2011 o európskej mestskej agende a jej 
budúcnosti v politike súdržnosti8, 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0316.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0403.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0495.
5 Ú. v. EÚ C 294 E, 3.12.2009, s. 42.
6 Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 73.
7 Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 43.
8 Prijaté texty, P7_TA(2011)0284.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. októbra 2005 o urbanistickom rozmere v súvislosti 
s rozšírením1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2006 o tematickej stratégii pre životné 
prostredie v mestách2, 

– so zreteľom na Chartu z Lipska o trvalej udržateľnosti európskych miest, ktorá bola prijatá 
na neformálnom zasadnutí ministrov o rozvoji miest a územnej súdržnosti, ktoré sa konalo 
24. – 25. mája 2007 v Lipsku, 

– so zreteľom na vyhlásenie o rozvoji miest z Toleda, ktoré bolo prijaté počas neformálneho 
stretnutia ministrov, ktoré sa konalo 22. júna 2010 v Tolede,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2012),

A. keďže 80 % občanov Európy žije v mestskom prostredí a keďže sú to práve najmä mestá, 
ktoré čelia dôsledkom hospodárskej krízy a výzvam spojeným s bojom proti zmene klímy, 
vytváraním pracovných miest, blahobytom a kvalitou života; 

B. keďže mestá predstavujú hybnú silu hospodárstva, výroby a zamestnanosti a zároveň 
tvoria prostredie, v ktorom sa prejavujú problémy odlivu obyvateľov do predmestí, 
nezamestnanosti a všeobecnejšie problémy sociálneho vylúčenia a segregácie;

C. keďže prebiehajúca transformácia mestského prostredia vytvára rastúce očakávania 
a problémy, ktoré tradičná verejná správa nevie vyriešiť, a preto sú potrebné inovačné 
a integrované mechanizmy hospodárskej a sociálnej súdržnosti;

D. keďže prehodnotenie tradičných postupov sa môže stať príležitosťou na začatie procesu 
experimentálneho prístupu k rozvoju miest a vypracúvania projektov založených na 
zmene chápania činností plánovania spoločných priestorov a potrieb;

1. poukazuje na skutočnosť, že model miestneho rozvoja predstavuje silný bod politiky 
súdržnosti, pretože mobilizuje rozhodujúce faktory a povzbudzuje výber lepších možností, 
spoločné akcie a dôslednejšie, efektívnejšie a účinnejšie opatrenia, pričom poukazuje 
okrem iného aj na pomoc Spoločenstva v oblastiach EÚ, ktoré čelia najzložitejším 
výzvam;

2. očakáva prijatie opatrení zameraných na dokončenie a rekonštrukciu existujúcich častí 
miest, funkčnú premenu nevyužívaných oblastí a na vrátenie spoločnosti miest, ktoré majú 
významnú symbolickú a historickú hodnotu, no neplnia už svoju pôvodnú funkciu a sú 
čoraz viac zanedbávané;

3. žiada prepojenie kultúrnych a hospodárskych zdrojov, pričom ako priorita by sa mala 
stanoviť téma sociálnej udržateľnosti transformácie miest uvedomujúc si, že obnova 
a sanácia miest so sebou vždy prinášajú riziko vyhostenia najslabších skupín 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 233 E, 28.9.2006, s. 127.
2 Ú. v. EÚ C 306 E, 15.12.2006, s. 182.
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obyvateľstva;

4. očakáva integrovaný prístup, ktorý stanoví prepojenie prírodného a environmentálneho 
systému s historickým a kultúrnym systémom a sociálnym a výrobným systémom 
a zároveň zaručí rozvoj infraštruktúrnych sietí, zlepšenie mestských oblastí a nárast 
hospodárskej štruktúry a podporí zmiešané využívanie územia prostredníctvom integrácie 
bytových a nebytových stavieb, fyzických infraštruktúr a systémov nemateriálnych 
vzťahov;

5. očakáva, že sa zvýši trend spoločného a partnerského plánovania so združeniami 
a občanmi, aby sa zabezpečilo potrebné prepojenie medzi všeobecnými politikami 
a konkrétnymi územnými oblasťami s cieľom zdôrazniť ich osobitosť, identitu, 
spomienky a históriu a posilniť pocit spolupatričnosti ku komunite a dôveru v inštitúcie;

6. zdôrazňuje, že sanácia miest a hospodárska obnova sú úzko prepojené a že vybudovanie 
atraktívnej lokality sa môže stať znakom oživenia hospodárstva;

7. očakáva ráznejšie kroky v boji proti energetickej chudobe, a to prostredníctvom funkčnej 
premeny budov a lepšieho plánovania a umiestňovania bytových jednotiek, s cieľom 
zabezpečiť väčšiu konkurencieschopnosť miest z hľadiska environmentálnych problémov;

8. zdôrazňuje, že je potrebné zamerať využívanie fondov na zaručenie integrovaného 
prístupu k problémom súvisiacim s demografickým vývojom, postupným starnutím 
obyvateľstva a koncentráciou obyvateľov v mestách, ktorá je spôsobená migráciou;

9. víta návrh na platformu rozvoja miest, ktorá by podporovala spoluprácu medzi mestami 
a výmenu skúseností a osvedčených postupov, ale zdôrazňuje, že jej rozsah pôsobnosti by 
sa mal rozšíriť aj na mestské oblasti;

10. víta vyčlenenie rezervy vo výške 5 % aspoň z finančných prostriedkov EFRR, ktorá sa má 
prideliť priamo mestám s cieľom podporiť udržateľný rozvoj miest;

11. upozorňuje však na prísnu povinnosť použiť uvedené prostriedky v rámci integrovaných 
územných investícií;

12. zdôrazňuje, že je dôležité zapojiť aj vidiecke oblasti, aby sa podporil nekonfliktný, 
vzájomne sa doplňujúci a synergický vzťah, a to prepojením ich potrieb s potrebami 
mestských oblastí;

13. očakáva rozšírenie kapacity miestnych orgánov v oblasti priameho riadenia štrukturálnych 
fondov s cieľom zabezpečiť skutočné viacúrovňové riadenie, ktoré zaručí čo najväčšie 
plnenie cieľov;

14. zdôrazňuje možnosť vytvárať siete medzi pilotnými projektmi udržateľného rozvoja miest 
financovanými z EFRR a novým viacročným programom Horizont 2020 s cieľom 
zabezpečiť inovačné riešenia a opätovne použiteľné stratégie v oblasti sanácie miest;

15. je presvedčený, že skúsenosti získané na základe Dohovoru primátorov a starostov môžu 
predstavovať dobrý východiskový bod pre ďalší rozvoj v dosahovaní cieľov stratégie 
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Európa 2020;

16. očakáva vytvorenie modelu riadenia mobility a usadenia sa prepojeného s územným 
plánovaním pri primeranom zohľadnení potrieb distribúcie tovaru v meste;

17. je presvedčený, že nakladenie s odpadom predstavuje spoločenský problém, ktorý sa týka 
inštitúcií, hospodárstva a spoločnosti ako takej a ktorý preto vyžaduje participatívne 
riadenie;

18. zdôrazňuje, že zvýšenie množstva zelených plôch a mestských parkov má veľmi veľkú 
hodnotu z hľadiska prírodného, historického a kultúrneho dedičstva, prispieva 
k zmierňovaniu dôsledkov mikroklímy, posilňuje udržateľnosť a kvalitu životného 
prostredia v mestách a umožňuje napĺňať rekreačné a spoločenské potreby;

19. očakáva, že vo vymedzení krokov sanácie miest sa uprednostnia materiály a technické 
riešenia, ktoré umožnia štandardnú úsporu energie v súlade s cieľmi politík Spoločenstva;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Viac ako dve tretiny obyvateľov Európy žije v mestských oblastiach. Mestá predstavujú 
miesta, v ktorých vznikajú problémy, ale aj miesta, kde sa dajú nájsť riešenia. V mestskom 
prostredí sú výborné podmienky pre vedu a technológie, kultúru a inovácie. Na druhej strane 
sú to práve mestá, kde sa sústreďujú tiež umocnené problémy, ako je nezamestnanosť, 
diskriminácia a chudoba. Podobne sú to najmä mestá, ktoré čelia dôsledkom hospodárskej 
krízy a výzvam spojeným so zmierňovaním vplyvu zmeny klímy, vytváraním pracovných 
miest, blahobytom a kvalitou života. A bude to práve rozvoj našich miest, ktorý určí 
budúcnosť hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja.

Ako zdôraznila nedávna štúdia Komisie s názvom Mestá budúcnosti: výzvy, nápady 
a prognózy, rozširovanie miest počas posledných desiatich rokov poukázalo na vážnosť 
situácie mestského a stavebného úpadku, ktorý sa prejavoval často v podobe nedostatku 
urbanizačných prác a základných služieb. Európske inštitúcie musia preto poskytnúť nové 
stimuly a primerané nástroje, ktoré umožnia vymyslieť mestá budúcnosti. Mestá musia 
zároveň zohrávať aktívnu úlohu pri vypracúvaní a vykonávaní európskych politík a opatrení, 
ktoré majú okamžitý vplyv na rozvoj ich území: na mobilitu mestských centier, zvyšovanie 
energetickej účinnosti starých obytných budov, vytváranie nových sociálnych bytov atď. Táto 
súčinnosť sa vytvorí presadzovaním modelov demokratickej účasti, zapojením občanov 
do rozhodovacích procesov a prispením ku skutočnému uplatňovaniu koncepcie európskeho 
občianstva. Uplatňovanie týchto zásad predstavuje okrem iného rozhodujúci prvok z hľadiska 
riešenia výziev multikultúrnej spoločnosti, ktorý posilňuje pocit spolupatričnosti ku komunite 
a dôveru v inštitúcie, zamedzuje sociálnemu vylúčeniu a vytvára bezpečnejšie, otvorenejšie 
a tolerantnejšie mestá.

Podpora sanácie a obnovy miest, ktoré znamenajú zdroj bohatstva a príležitostí, predstavuje 
jednu z hlavných výziev, na ktoré musí Európska únia reagovať posilnením puta medzi 
mestami a rozvojom a medzi mestskými centrami a okolitým územím. Ako už bolo uvedené, 
mestá prinášajú so sebou výrazné problémy, ako je nezamestnanosť, diskriminácia a chudoba. 
Európsky model udržateľného rozvoja miest je ohrozený. Demografické zmeny sú príčinou 
niekoľkých problémov, akými je starnutie obyvateľstva, znižovanie počtu obyvateľov či 
výrazný odliv obyvateľov do predmestí, ktoré sa prejavujú odlišne v jednotlivých mestách. 
Európa už navyše neprechádza obdobím stáleho hospodárskeho rastu, a preto mnohé mestá 
čelia vážnym hrozbám stagnácie a hospodárskeho úpadku. V súčasnej situácii nie sú naše 
ekonomiky teda už viac schopné zaručovať primeranú mieru zamestnanosti, pričom stále sa 
zvyšujúci počet obyvateľstva sa buď nachádza mimo pracovného trhu alebo je nútený prijať 
pracovné miesta v sektore služieb, na ktoré stačí nízka kvalifikácia a sú zle platené. Týmto sa 
prehlbujú nerovnosti, keď dokonca aj v najbohatších spoločnostiach a mestách umocňuje 
hospodárska kríza rozdiely vo výške odmien a sociálnu segregáciu.

V záujme sociálnej a hospodárskej obnovy miest je preto nevyhnutné prehodnotiť metódy 
urbanizmu a územného plánovania tým, že sa začne s fázou porovnávania postupov 
plánovania a intervenčných nástrojov schopných obohatiť environmentálne, územné, 
obchodné, dopravné a cestné politiky prostredníctvom zmiešaného využívanie územia, ktoré 
zlučuje fyzické infraštruktúry a systémy nemateriálnych vzťahov. 

V tomto ohľade bol rozhodujúcim prínos programov iniciatív Spoločenstva, akou je iniciatíva 
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Urban, pretože popri pomoci týkajúcej sa takzvaného fyzického mesta, umožnil aktiváciu 
opatrení zameraných na sociálnu integráciu, ktorá predstavuje nový spôsob vnímania sanácie 
miest, čo sa týka nástrojov a cieľov, a ucelený pohľad nad rámec obyčajného zhrnutia 
sociálnych, hospodárskych, environmentálnych a infraštruktúrnych opatrení, a to aj zapojením 
miestnych partnerov. Z tohto dôvodu sa by sa malo pokračovať takýmto spôsobom, vnímajúc 
mestá ako celok, s cieľom podporiť globálny prístup k problémom, prekonať prístup založený 
na rozdelení jednotlivých odvetví a osvojiť si navždy zásadu integrácie jednotlivých opatrení.

Nový plán politiky súdržnosti by prostredníctvom tohto štrukturálneho prístupu mal 
zabezpečiť vývoj činností územného riadenia, ktoré si ako prioritu stanovia dosiahnutie 
sociálnej udržateľnosti transformácie miest uvedomujúc si, že obnova a sanácia so sebou vždy 
prinášajú riziko vyhostenia najslabších skupín obyvateľstva. Zároveň by mali byť k dispozícii 
nástroje zamerané na zvýšenie kvality života, ktoré kladú dôraz na identitu, spomienky 
a históriu území. S cieľom zabezpečiť čo najväčšie splnenie týchto cieľov sa politiky budú 
opäť viazať na konkrétne územné oblasti, pričom sa zdôrazní ich osobitosť a zdroje. 
Konkurencieschopnosť v celosvetovom hospodárstve sa musí doplniť o udržateľné miestne 
ekonomiky, a to vybudovaním miestnych hospodárskych štruktúr na základných 
kompetenciách a zdrojoch, ako aj podporovaním účasti spoločnosti a inovácií. Z tohto dôvodu 
by bolo vhodné obnoviť a podporiť nástroj spoločného plánovania, pretože práve pri 
vypracúvaní akčných plánov a operačných projektov dochádza ku skutočnej konfrontácii 
so združeniami, občanmi a so všetkými, ktorí pôsobia na danom území, čím sa vytvárajú 
možnosti spolupráce.

Je niekoľko mimoriadne citlivých tém, ktorým by sa mala venovať osobitná pozornosť. 
Okrem iného sú to ťažkosti, s ktorými sa stretávajú predmestia z mnohých typických príčin, 
no ktoré sú v súčasnosti vyostrené všeobecnejšími vplyvmi krízy a ktoré predstavujú núdzový 
stav pre celé mestské prostredie a zároveň jednu z najväčších výziev miest a európskych 
inštitúcií. Situácia predmestí by sa mala prehodnotiť spolu s občanmi, pričom sa treba vyhnúť 
politikám založeným na prístupe zhora nadol, pri ktorých hrozí, že narazia na silný odpor, 
vzhľadom na zlyhanie vízií veľkých bytových domov obklopených zeleňou, z ktorých sa stali 
obrovské betónové obytné komplexy hrozivo obkolesujúce historické centrá miest. Kľúč 
k obnove predmestí spočíva naopak práve v prekonaní rozdielov s centrom, t. j. v schopnosti 
priniesť mesto do okrajových oblastí, pričom z predmestí by sa mohli stať základné osi 
nového modelu sociálneho a hospodárskeho rozvoja. Takto by bolo možné vyhnúť sa aj 
vznikajúcim procesom územnej segregácie, ktoré sú dôsledkom polarizácie spoločnosti 
a môžu prispieť k vytváraniu uzavretých subkultúr, ktoré môžu podnietiť nepriateľské 
správanie ku zvyšku spoločnosti.

V súlade s prioritami a hlavnými cieľmi uvedenými v Charte z Lipska, vo vyhlásení z Toleda 
a v územnej agende do roku 2020, ako aj v piatej správe o politike súdržnosti treba opätovne 
potvrdiť dôležitosť posilnenia územného rozmeru v rámci budúcej politiky súdržnosti. Hlavné 
ciele stratégie Európa 2020 by sa v záujme ich čo najlepšieho splnenia mali vykonávať 
prostredníctvom integrovaného, dôsledného a globálneho procesu, do ktorého budú zapojené 
všetky sektory, administratívne úrovne a územia. V záujme naplnenia tejto metódy treba 
doplniť stále koordinačné mechanizmy o ďalšie flexibilné mechanizmy, aby sa zaručil dialóg 
a spolupráca medzi jednotlivými územnými a administratívnymi úrovňami, ako aj medzi 
rôznymi sektormi zapojenými do rozvoja miest.



PE491.162v01-00 10/10 PR\904623SK.doc

SK

Skutočnosť, že mestským oblastiam sa venuje málo pozornosti, predstavuje jednu z hlavných 
slabých stránok, ktoré zabránili úplnému dosiahnutiu cieľov lisabonskej stratégie, pokiaľ ide 
o rozvoj a homogenizáciu regiónov a území. Model miestneho rozvoja môže teda 
predstavovať silnú stránku budúcej politiky súdržnosti, pretože umožňuje mobilizovať 
rozhodujúce faktory, ako sú schopnosti a stimuly miestneho obyvateľstva, a podporovať 
výber lepších možností a dôslednejších, efektívnejších a ekonomicky účinnejších opatrení. 
Prostredníctvom podpory zapojenia a demokratickej a občianskej účasti na tvorbe politiky 
súdržnosti možno navyše poukázať aj na pomoc Spoločenstva v oblastiach EÚ, ktoré čelia 
najzložitejším výzvam a ktoré sú neustále ohrozované euroskeptickou náladou, ktorá sa veľmi 
často prejavuje spolu s rasizmom a xenofóbiou. Je potrebný skutočný a riadny vývoj v oblasti 
politík súdržnosti, vďaka ktorému by prostredníctvom väčšieho a lepšieho zapojenia 
mestských oblastí nebolo len možné maximalizovať výsledky a sledované ciele, ale aj 
dosiahnuť konsenzus medzi inštitúciami Spoločenstva a rozšíriť proeurópsku náladu schopnú 
prekonať sklony k rozchádzaniu, ktoré umocnila hospodárska kríza.


