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 1. HISTORICKÝ ÚVOD

Otázky týkající se rozvoje měst jsou ústředním prvkem nového cíle územní soudržnosti 
i lisabonské strategie. Důvod pro toto ústřední postavení je nasnadě, jakmile uvedeme, že 
města produkují 70–80 % HDP Evropské unie a že 80 % občanů EU žije ve městech. Na 
města je důležité se zaměřit také z toho důvodu, že v městských aglomeracích se ve velké 
míře soustřeďují problémy hospodářské, environmentální a sociální povahy.
Evropská komise a Evropský parlament se proto problémy měst, jejichž řešení se hledá snáze 
společně na evropské úrovni, zabývají již dlouhou dobu. Významu těchto aktivit původně 
prováděných v rámci iniciativ Urban si byl Parlament vždy dobře vědom. Aktivity v rámci 
iniciativ Urban tak Parlament aktivně podporoval a při jednáních o právních předpisech 
upravujících strukturální fondy, přijatých v roce 2006, se chopil iniciativy a přiměl Evropskou 
komisi, aby uznala potřebu umožnit financování určitých projektů obnovy sociálního bydlení 
a úspory energie v městských oblastech v nových členských státech.
Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu zpracoval řadu významných zpráv a 
stanovisek, které napomohly při formulaci rozvojové politiky v této oblasti1 a již završila 
zpráva poslankyně Kallenbachové o krocích v návaznosti na Územní agendu a Lipskou 
chartu. Na tuto zprávu je třeba nahlížet jako na jednu z řady zpráv, které formulují dynamický 
postoj Parlamentu k městské politice.
Základní směřování této politiky a pokrok dosažený poté, co Parlament vznesl požadavky na 
provedení určitých kroků, lze shrnout následujícím způsobem:

 Konference předsedů určila jako příslušný výbor pro otázky týkající se měst Výbor 
pro regionální rozvoj;

 Evropská komise zřídila po žádosti Parlamentu meziútvarovou skupinu pro rozvoj 
měst, které předsedá GŘ pro regionální politiku;

 pravidelná setkání ministrů, na kterých se diskutuje a koordinuje rozvoj měst, se stala 
běžnou součástí jednotlivých předsednictví EU;

 probíhá příprava integrované územní a tematické městské politiky;
 bylo uznáno, že přístup ke kvalitnímu, cenově přijatelnému bydlení je důležitý;
 souvislost mezi zaměstnaností, vzděláváním, výzkumem, bydlením, dopravou a 

životním prostředím je dobře známá, proto se provádění politiky opírá o integrovaný 
přístup;

 k prostorovým zvláštnostem územního rozvoje se nyní již běžně přistupuje v závislosti 
na regionálních specifikách;

 je uznáván význam partnerství veřejného a soukromého sektoru a účasti všech 
zainteresovaných stran při rozvoji dané politiky;

 ESPON připravuje jednoduchou sadu ukazatelů;

 úloha měst při dosahování lisabonských a göteborských cílů je velmi důležitá ve všech 
politikách EU;

                                               
1 Viz Beaupuyho zpráva o městské dimenzi v souvislosti s rozšířením a Andriova zpráva o bydlení a regionální 
politice.
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 všechny členské státy uznávají nutnost přijetí konkrétních kroků k zamezení živelného 
růstu měst, zajištění vysokého standardu výstavby v menších i větších městech a 
ke snížení znečištění ovzduší.

 2. JAK POJÍMÁME VÝRAZ MĚSTSKÝ?

Bylo učiněno mnoho pokusů sjednotit chápání slova městský, existují definice OSN1, 
Světové banky2, OECD3 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 rozložení obyvatelstva jedné 
země oproti zemi jiné, evropské orgány a instituce doposud spoléhají na přístup, jejž používá 
Eurostat ve své referenční příručce pro evropskou regionální a městskou statistiku4, 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.

 3. MĚSTSKÉ PROBLÉMY A STATISTIKA

Pro rozvoj inovativních politik zaměřených na řešení úkolů ve městech má městská statistika 
zásadní význam. Pod dohledem EUROSTATU zřídily národní statistické úřady databázi 
s 358 zúčastněnými městy a 330 ukazateli (městský audit). Databáze obsahuje historické 
informace pro léta 1996, 2001 a 2004 a počínaje rokem 2009 do ní bude ukládán omezený 
počet proměnných. Díky začlenění městské dimenze do hlavního proudu aktivit bylo snazší 
zahrnout hlavní problémy do Lipské charty a usnesení EP. Audit vymezil některé hlavní 
výzvy do budoucna, jako je stárnutí obyvatelstva, migrace a vylidňování. Ve střední Evropě 
se některá města zmenšují rychleji než jiná, příkladem je Lipsko. Údaje z městských čtvrtí 
podtrhly význam znevýhodněných čtvrtí, jejichž stav je zapotřebí zlepšit. Města jsou i nadále 
podstatným zdrojem znečištění ovzduší, ovlivňujícím změnu klimatu, proto hrají při boji 
s touto změnou klíčovou úlohu, a to podporou energetické účinnosti a čistých systémů 
městské dopravy.

 4. MĚSTSKÁ DIMENZE V REGIONÁLNÍ POLITICE DO ROKU 2006

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. Jedním z příkladů osvědčených postupů, které byly prováděny, je také 
URBACT (evropský program pro trvale udržitelný rozvoj měst)5.

                                               
1 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
2 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
3 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
5 URBACT je evropský program zaměřený na podporu výměny zkušeností mezi evropskými městy a na 
využívání/šíření informací o všech problémech vztahujících se k trvale udržitelnému rozvoji měst.
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V období let 2000–2006 bylo ze strukturálních fondů přiděleno výslovně na městskou 
politiku 16 miliard EUR. Z toho 15 miliard EUR na programy realizované v rámci cílů 1 a 2 
zaměřené na obnovu měst. Kromě zvláštních opatření byl ze strukturálních fondů financován 
velký počet opatření v městských oblastech, která se týkala investic do infrastruktury, 
podpory malých a středních podniků a sociálního začleňování.1

 5. MĚSTSKÁ DIMENZE V REGIONÁLNÍ POLITICE V LETECH 2007–2013

Zatímco během předchozího programového období byly jednotlivým iniciativám Urban 
přiděleny specifické finanční prostředky, v období 2007–2013 tomu tak není. Po přijetí 
nových nařízení upravujících strukturální fondy byla politika rozvoje měst začleněna do 
cílů „Soudržnost“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“, což podtrhlo 
význam, který tomuto aspektu politiky soudržnosti Unie přikládá.2

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JEJICH DOPAD

Nařízení o obecných ustanoveních3 požaduje, aby byla města, zejména ta středně velká, 
zohledňována ve větší míře, a to rozvíjením jejich úlohy v programování zaměřeném na 
podporu obnovy měst. U priorit týkajících se obnovy měst nařízení umožňuje členským 
státům, regionům a řídícím orgánům v operačních programech spolufinancovaných 
Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR) zajistit v rámci cílů „Konvergence“ a 
„Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ přenesení působnosti na městské orgány. 
V čl. 27 odst. 4 nařízení se dále uvádí, že národní strategické referenční rámce musí v případě 
potřeby zahrnovat kroky vztahující se k trvale udržitelnému rozvoji měst. V čl. 37 odst. 4 
téhož nařízení se uvádí, že operační programy musí v případě potřeby obsahovat informace o 
přístupu k trvale udržitelnému rozvoji měst. V článku 37 nařízení stanoví, že operační 
programy financované EFRR musí v případě potřeby také obsahovat informace o přístupu 
k trvale udržitelnému rozvoji měst. Dále mohou obsahovat seznam měst vybraných pro řešení 
otázek rozvoje měst a postupy pro pověření městských orgánů, případně prostřednictvím 
globálního grantu. 

Nařízení o EFRR4 v článku 8 předpokládá, že v případě trvale udržitelného rozvoje může 
EFRR financovat operace spadající do oblasti ESF (v rámci omezení prostředků, jež 
Společenství přiděluje každé klíčové prioritě operačního programu, ve výši 15 %). Jedná se o 
výjimku z článku 34 všeobecného nařízení, které toto omezení stanoví ve výši 10 %. Tento 
článek dále navrhuje seznam činností, které podpoří trvale udržitelný rozvoj měst jako 
například: posílení hospodářského růstu, obnova fyzického prostředí, přeměna starých 
průmyslových areálů, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, podpora podnikání, 
místní zaměstnanosti a rozvoje společenství a poskytování služeb obyvatelstvu s ohledem na 

                                                                                                                                                  
URBACT I (2002–2006) byl úspěšně použit ve 217 městech po celé Evropě v rámci 38 různých projektů.
1 Třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti, 2004; Příručka EU o městské dimenzi v politikách 
Společenství 2007–2013, 2007.
2 Tuto změnu EP schválil v Beaupuyho zprávě.
3 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999.
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měnící se demografickou strukturu. Článek 8 nařízení o ERRF dále blíže určuje, že zásahy 
v postižených městských oblastech mohou zahrnovat širší rozsah pomoci zaměřené na 
podporu rozvoje účastenských a integrovaných strategií a strategií pro posílení udržitelného 
rozvoje i pro řešení velkého množství hospodářských, environmentálních a sociálních 
problémů v městských oblastech. 

Proto se členským státům doporučuje, avšak neukládá se jako povinnost, aby do 
národních strategických referenčních rámců a operačních programů při jejich vypracovávání 
začleňovaly trvale udržitelný rozvoj jako strategickou prioritu. Nicméně pokud by tak 
neučinily, do značné míry by to vedlo – vzhledem k významu měst a městských aglomerací 
v hospodářské struktuře Evropy – k popření všech případných plánů na to, aby byly 
dynamickými hráči podílejícími se na úsilí Unie o dosažení jejích cílů.1

Rozsah uplatňování městské dimenze v členských státech dosud nebyl komplexně 
zhodnocen.  Prvotní postřehy však nejsou příliš povzbuzující. Například národní orgány a 
regiony většinou nerozhodly přenést působnost na městské orgány, neboť dávají přednost 
výzvám k předkládání návrhů v jednotlivých odvětvových politikách.

OBECNÉ ZÁSADY A JEJICH ÚLOHA

Společně s novými nařízeními upravujícími strukturální fondy Rada rovněž vydala 
strategické obecné zásady Společenství2. Tyto zásady se v celé jedné části (2.1) věnují 
tomu, jak velká města přispívají k růstu a zaměstnanosti. 
Strategické obecné zásady Společenství upozorňují na to, že jeden z rysů politiky soudržnosti 
– na rozdíl od odvětvových politik – spočívá ve schopnosti přizpůsobit se konkrétním 
potřebám a charakteristikám specifických úkolů a příležitostí. Členské státy by proto měly při 
vypracovávání svých programů a priorit věnovat těmto specifickým územním dimenzím 
zvláštní pozornost. Strategické obecné zásady Společenství uvádějí, že by mohly být vzaty 
v úvahu tři klíčové dimenze městské politiky:

 úloha menších a větších měst jako motoru regionálního rozvoje a centra inovací,

 potřeba zlepšit vnitřní soudržnost městských oblastí (např. řešení sociálního vyloučení, 
vysoká a zvyšující se míra kriminality, zhoršující se kvalita života ve znevýhodněných 
městských oblastech),

 podpora regionálního rozvoje charakterizovaného větším polycentrismem a vyvážený 
rozvoj městských a metropolitních oblastí.

Zásady rovněž obhajují integrované plány městského rozvoje. Podle těchto zásad představuje 
příprava středně- až dlouhodobých rozvojových plánů trvale udržitelného městského rozvoje 
obecnou podmínku úspěchu, neboť zajišťuje souvislost mezi investicemi a jejich 
environmentální kvalitou.

Je třeba zdůraznit, že Komise úzce spolupracovala s vnitrostátními orgány na začlenění priorit 
pro trvale udržitelný rozvoj měst do národních strategických referenčních rámců. Je však 

                                               
1 Lisabonské a göteborské cíle.
2 Rozhodnutí Rady (ES) č. 2006/702 ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro 
soudržnost.
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diskutabilní, do jaké míry členské státy dodržují podstatu těchto zásad.

NÁSTROJE FINANČNÍHO INŽENÝRSTVÍ A JEJICH POUŽITÍ

Stávající revidovaná nařízení dovolují řídícím orgánům uchýlit se při řízení fondů určených 
k financování rozvoje měst k celé řadě 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 trvale udržitelných investic 
do městských oblastí“) představuje maximální 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. Ve skutečnosti je Jessica v současné době stále v raných fázích. 
Výsledky prvního hodnocení se očekávají v září 2008, kdy předloží svou zprávu německá 
pracovní skupina pro uplatňování nástroje Jessica.

URBACT II
Druhý cyklus programu URBACT II (2007–2013) jde ve stopách programu URBACT I 
(2002–2006). Úkolem programu URBACT II je zlepšení efektivity trvale udržitelných 
integrovaných politik rozvoje měst v Evropě s cílem uplatňovat evropskou strategii 
z Lisabonu a Göteborku (priorita konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti). Pokud jde o 
URBACT II, je zajímavé uvést, že začleněním cílů iniciativy „Regiony pro hospodářskou 
změnu“ program požádal všechna partnerská města, aby se zavázala k provádění 
integrovaného plánu rozvoje města. Byl také zaznamenán propastný rozdíl mezi iniciativami a 
realitou na místě, mezi provádějícími osobami a politiky, kteří přijímají rozhodnutí. 
Pozornosti neuniklo ani to, že změna v zeměpisném měřítku mění povahu této otázky.

 6. Úspěchy jednotlivých předsednictví

Jelikož je městská politika mezivládní záležitostí, význam jednotlivých předsednictví pro 
pokrok v této oblasti je vysoce důležitý. 

NĚMECKO 

Německé předsednictví uznalo skutečnost, že doba individuálně optimalizovaných oblastí 
určených k bydlení a podnikání, příliš velkých nákupních středisek a rozsáhlých dopravních 
ploch je pryč. Ve městech musí být ve větší míře promíchány oblasti určené k bydlení, práci a 
trávení volného času. Nezaměstnanost ve znevýhodněných oblastech vnitřních měst je třeba 
řešit, stejně jako požadavky na vzdělávání mladých lidí, kteří tam žijí. Snahy německého 
předsednictví v této oblasti nakonec vyvrcholily podpisem Lipské charty.

                                               
1 Usnadňuje začínajícím firmám přístup k finančním prostředkům a napomáhá rozvoji mikropodniků a malých a 
středních podniků.
2 Podporuje větší projekty ve fázi příprav.
3 Podporuje finanční inženýrství v oblasti rozvoje měst.



DT\736780CS.doc 7/9 PE409.776v01-00

CS

PORTUGALSKO

Portugalské předsednictví přijalo první akční plán pro uplatnění územní agendy a prohloubilo 
diskuse týkající se vymezení pojmu územní soudržnosti. 

SLOVINSKO

Slovinské předsednictví podporovalo diskuse o úloze a přínosu územního plánování při řešení 
úkolů spojených se změnou klimatu a podporou vyšší energetické efektivity.
Zdůrazňovalo rovněž význam integrovaného přístupu k řízení a politice projektů.

FRANCIE

Francouzské předsednictví si přeje zahájit proces vypracovávání „kontrolního seznamu“ pro 
uplatňování Lipské charty. Kontrolní seznam má být dynamickou tabulkou, na jejímž 
vytváření by se podíleli všichni účastníci a která by byla průběžně upravována. Záměrem není 
vytvořit statický soubor pravidel a opatření. Doba si žádá pružnost, mají-li být vzaty v úvahu 
velmi rozmanité potřeby různorodých evropských měst. 

ČESKÁ REPUBLIKA

Česká republika v současné době vypracovává dokumenty na celostátní úrovni, včetně 
metodologie pro přípravu integrovaných plánů rozvoje měst, a bude pokračovat v diskusích o 
společném přístupu k územní soudržnosti v EU a jeho prioritách. Jakožto důležité a 
neoddělitelné otázce bude pozornost věnována také tématu efektivity regionální a územní 
politiky. V rámci předsednictví ČR bude uspořádána akce s názvem Evropský městský den. 

 7. Několik nápadů, pokud jde o budoucí směřování

Z výše uvedeného je patrné, že pokud jde o problematiku měst a městskou dimenzi 
v regionální politice, mnohé se provádí na mezivládní a mezinárodní úrovni. Pokud by 
v budoucnu vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, bude územní soudržnost a její složka, 
rozvoj měst, převedena pod společnou odpovědnost členských států a Unie.

Nesmírně rozdílné ústavní uspořádání členských států a lišící se vztahy mezi ústřední vládou a 
regionálními či místními orgány brání vzniku harmonizované metodologie v jakékoli podobě, 
a zatímco pro regionální rozvoj může a mělo by mít význam zlepšování efektivity na 
jednotlivých správních úrovních, zlepšení je třeba provést s náležitým ohledem na ústavní 
omezení.
VYMEZENÍ OZNAČENÍ MĚSTSKÝ

Mezi členskými státy existují velké rozdíly v tom, které obce jsou považovány za města. Co je 
městský prostor, je velmi nejasné, neboť žádná všeobecně přijímaná definice slova městský 
neexistuje. Zdá se však, že je velmi obtížné vytvořit společnou, jasnou definici. Otázka 
definice by proto měla být ponechána na členských státech v souladu se zásadou subsidiarity.
MĚSTSKÉ PROBLÉMY A STATISTIKA

Městské problémy a způsoby jejich řešení ve prospěch všech zúčastněných se v jednotlivých 
zemích a městech liší. Demografický pokles, stárnutí obyvatelstva a úbytek obyvatel 
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ve městech, jako je Lipsko, umožní, aby byla přísná ochrana zelených ploch doprovázena 
opatřeními na oživení oblastí vnitřních měst a starých průmyslových areálů, aniž by byl 
nastartován trend rostoucích cen pozemků a nemovitostí. Taková opatření, pokud by byla 
použita v Londýně nebo Paříži, by snadno mohla vést k takovému růstu cen pozemků a 
nemovitostí, že by to mělo negativní vliv na příliv investic, tvorbu pracovních míst, získávání 
kvalifikovaných zaměstnanců nebo nezbytnou obnovu. Tento poznatek poukazuje na nutnost 
přizpůsobit apriorní dobré nápady reálným potřebám na místě. Město procházející 
hospodářským a sociálním rozmachem se bude muset rozšiřovat nejen směrem vzhůru za 
současného oživení jeho středových oblastí,  ale také do stran1. Je zřejmé, že výměna 
zkušeností a osvědčených postupů při zkoumání tohoto fenoménu bude přínosná, avšak není 
možné stanovit obecné pravidlo. Navíc definice strategie hospodářského, sociálního a 
územního rozvoje vyžaduje, aby byl pojem „městský“ omezen na ty oblasti, pro něž je 
k dispozici podrobný soubor údajů, neboť tyto problémy lze měřit pouze pomocí jasných a 
výstižných údajů.
MĚSTSKÁ DIMENZE V REGIONÁLNÍ POLITICE

K uplatňování městské dimenze je zapotřebí bližší sledování, jemnější ukazatele a vývoj 
podobných metodologií pro uplatňování integrovaného, trvale udržitelného rozvoje měst. 

Zdá se, že zatímco je o myšlence integrované politiky pro uplatňování opatření napříč 
odvětvími pronášeno mnoho prázdných slov, správní struktury využívané v členských státech 
jsou někdy špatně přizpůsobeny podpoře horizontální spolupráce. Výsledkem je pak 
nedostatečné přizpůsobení metodologie potřebám. Neexistence struktury řízení napříč 
odvětvími, která by byla oprávněna zajišťovat nezbytnou spolupráci a přijímat nezbytná 
rozhodnutí, může být vážnou překážkou.

Unie přijala jeden způsob, jak překonat problémy s uplatňováním, když vytvořila ENSP2

s cílem usnadnit přeshraniční spolupráci. Mohla by být efektivně prozkoumána možnost 
vytvoření podobné struktury řízení k aplikaci metodologie v rámci celé EU pro uplatňování 
integrovaného přístupu k trvale udržitelnému rozvoji měst.
PŘENESENÍ PŮSOBNOSTI

Rozvojové programy v rámci iniciativy Urban musí koncipovat a provádět na místní a 
regionální úrovni ti, kdo rozumí místním lidem a podnikatelskému prostředí. V této 
souvislosti je přenesení působnosti velmi důležitým nástrojem pro zvýšení správní kapacity 
řízení na místní úrovni a pro získání skutečné role při územním a evropském růstu. 
Zda regionální a subregionální organizace ve skutečnosti získají vyšší odpovědnost za 
programování a poskytování strukturálních fondů, to záleží nejen na vytvoření pozitivního 
rámce na úrovni EU, pokud jde o nařízení a pokyny, ale také na míře, do jaké jsou národní 
vlády a řídící orgány připraveny se do těchto fondů prakticky zapojit a učinit příslušná 
opatření. 

Je sporné, do jaké míry dobrovolný rámec funguje. V souvislosti s přístupem víceúrovňové 
správy by v budoucnu měla být vedle úlohy regionálních a národních vlád jako prostředníků 
upravena také úloha měst.

                                               
1 Viz specifické problémy Bruselu.
2 Nástroj pro evropské sousedství a partnerství.
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INTEGROVANÉ MĚSTSKÉ ROZVOJOVÉ PLÁNY

Již často byly na městské úrovni vypracovány jiné rozvojové plány. Mají-li být rozvojové 
plány životaschopné, je velmi důležité, aby byla vytvořena reprezentativní struktura řízení a 
rozhodování. Myšlenka integrovaného městského rozvojového plánu navíc představuje cestu 
vpřed pouze tehdy, pokud budou k dispozici dostatečné zdroje.

JESSICA

Je zřejmé, že Jessica by měla být primárním nástrojem pro financování projektů trvale 
udržitelného rozvoje měst. Je třeba zdůraznit, že JESSICA funguje na bázi revolvingu a že má 
potenciál hospodářského růstu.
INTEGROVANÝ PŘÍSTUP K MĚSTSKÉ DIMENZI 

Vedle regionální politiky existují další finanční politiky Společenství, které mají na města vliv 
a také nabízejí finanční zdroje, jichž lze na území měst využít. Zdá se, že nejdůležitějšími 
z nich jsou evropská dopravní politika a evropská politika pro výzkum a vývoj. Tyto politiky 
by měly být v budoucnu lépe provázány s politikou soudržnosti.
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