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 1. ISTORINIS ĮVADAS

Su miestų plėtra susiję klausimai yra tiek naujojo teritorinės sanglaudos tikslo, tiek Lisabonos 
strategijos pagrindas. Nesunku suprasti, kodėl miestų plėtrai teikiama ypatinga svarba: 
stebėjimų duomenimis, miestuose sukuriama 70–80 % Europos Sąjungos BVP, o 80 % ES 
gyventojų gyvena miestuose. Miestams reikia skirti ypatingą dėmesį ir dėl to, kad jų 
aglomeracijose esama daugybės ekonominių, aplinkos ir socialinių problemų.
Todėl Europos Komisija ir Europos Parlamentas turi sukaupę didelę patirtį, kaip spręsti
miestų problemas, – tai geriausia daryti visiems kartu Europos lygmeniu. Parlamentas visada 
suvokė šių veiksmų, kurių iš pradžių buvo imtasi vykdant URBAN iniciatyvas, svarbą. Todėl 
Parlamentas aktyviai skatino URBAN iniciatyvas ir veiksmus derantis dėl struktūrinius 
fondus reglamentuojančių teisės aktų, kurie buvo priimti 2006 m. Jis ėmėsi iniciatyvos ir 
pastūmėjo Europos Komisiją pripažinti poreikį leisti finansuoti tam tikrus renovacijos 
projektus, susijusius su socialiniu būstu ir energijos taupymu naujų valstybių narių miestuose.
Parlamento Regioninės plėtros komitetas yra parengęs nemažai įtakos turėjusių pranešimų ir 
nuomonių, kurie padėjo nustatyti plėtros politiką šioje srityje1, o šias pastangas vainikavo
Kallenbacho pranešimas dėl Teritorijų darbotvarkės ir Leipcigo chartijos tolesnių priemonių. 
Šis pranešimas turi būti laikomas dar vienu skyriumi aktyvią Parlamento poziciją miestų 
politikos atžvilgiu apibrėžiančių pranešimų serijoje.
Pagrindines politikos gaires ir vykdant Parlamento veiksmų reikalavimus padarytą pažangą 
galima apibendrinti taip:

 pirmininkų sueiga kompetenciją spręsti miestų problemas suteikė Regioninės plėtros 
komitetui;

 atsižvelgdama į Parlamento prašymą, Europos Komisija įsteigė Komisijos tarnybų
miestų plėtros darbo grupę, kuriai pirmininkauja Regioninės politikos generalinis 
direktoratas;

 nuolatiniai ministrų susitikimai miestų plėtrai aptarti ir derinti dabar tapo įprasti
keičiantis ES pirmininkaujančioms valstybėms;

 kuriama erdvinė ir teminė miestų politika;
 pripažįstama galimybės įsigyti geros kokybės, nebrangų būstą svarba;

 užimtumo, švietimo, mokslinių tyrimų, būsto, transporto ir aplinkos sektoriai glaudžiai 
bendradarbiauja tarpusavyje, ir toks integruotas požiūris padeda įgyvendinti miestų 
politiką;

 erdvinių charakteristikų traktavimas atsižvelgiant į regiono specifiką teritorinės plėtros 
srityje tapo įprastas;

 pripažįstama valstybinio ir privataus sektoriaus partnerystės bei visų suinteresuotųjų
asmenų dalyvavimo kuriant miestų politiką svarba;

 Europos erdvinio planavimo stebėjimo tinklas (ESPON) ėmėsi kurti paprastų rodiklių 
grupę;

                                               
1 Žr. Beaupuy pranešimą „Dėl miestų aspekto plėtros kontekste“ ir Andria pranešimą „Dėl būsto ir regioninės 
politikos“.
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 miestų vaidmuo siekiant Lisabonos ir Geteburgo strategijų tikslų tapo visos ES 
politikos pagrindu;

 visos valstybės narės pripažįsta būtinybę imtis konkrečių veiksmų siekiant išvengti 
nežabotos miestų plėtros, užtikrinti aukštą statybų standartą miestuose ir miesteliuose 
bei sumažinti taršą.

 2. KĄ TURIME OMENYJE SAKYDAMI „MIESTAS“?

Daug pastangų buvo įdėta siekiant, kad žodis „miestas“ būtų suprantamas vienodai, 
apibrėžimus kūrė JT2, Pasaulio bankas3, EBPO4 ir atskiros šalys. Dauguma, jei ne visi,  šių
apibrėžimų grindžiami statistine informacija, susijusia su gyventojų skaičiumi ir tankiu.

Nors nėra abejonių, kad tam tikros šalies geografinis gyventojų pasiskirstymas labai skiriasi, 
iki šiol ES institucijos rėmėsi Eurostato požiūriu, išdėstytu Europos regionų ir miestų 
statistikos vadove5: 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 buvo sukurtas devyniems 
didmiesčiams, kur „administracinio miesto“ sąvoka neturėjo geografinių atitikmenų, ir miesto 
kvartalus.

 3. MIESTŲ PROBLEMOS IR STATISTIKA

Miestų statistika ypač svarbi kuriant novatorišką politiką miestų problemoms spręsti.  
Vadovaujamos Eurostato, nacionalinės statistikos tarnybos sukūrė duomenų bazę su 
358 dalyvaujančiais miestais ir 330 rodiklių (Miestų auditas). Duomenų bazėje yra 1996, 
2001 ir 2004 m. istorinė informacija, o nuo 2009 m. bus pradėtas rinkti tam tikras kintamųjų 
skaičius. Įtraukus miestų aspektą, buvo lengviau pagrindines problemas išdėstyti Leipcigo 
chartijoje ir Europos Parlamento nutarime. Auditas nustatė kai kuriuos svarbiausius ateities 
iššūkius, pvz., visuomenės senėjimą, migraciją ir gyventojų skaičiaus mažėjimą. Kai kuriuose 
Vidurio Europos miestuose, pvz., Leipcige, gyventojų mažėja greičiau nei kituose. Miestų 
duomenys išryškino poreikį atkreipti dėmesį į skurdžius rajonus, kurių fizinę aplinką būtina 
gerinti. Miestai ir toliau lieka didžiausi klimato kaitai įtaką darančios taršos šaltiniai, todėl jie 
turi vaidinti pagrindinį vaidmenį kovoje su tarša, skatindami efektyviai naudoti energiją ir 
kurti ekologiško miestų transporto sistemas.

 4. REGIONINĖS POLITIKOS MIESTŲ ASPEKTAS IKI 2006 M.

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 vietinės plėtros modelius. Vienu 

                                               
2 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
3 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
4 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492 
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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iš vykdytų geros praktikos pavyzdžių taip pat gali būti URBACT (Bendrijos tvarios miestų 
plėtros programa)6.

2000–2006 m. iš struktūrinių fondų miestų politikai įgyvendinti buvo skirta 16 mlrd. EUR, iš 
jų 15 mlrd. EUR –  ir 1 ir 2 tikslų programoms, skirtoms miestų atgaivinimui. Be specialių 
priemonių, iš struktūrinių fondų finansuota ir daugybė plėtros priemonių miestuose, įskaitant 
investicijas į infrastruktūrą, paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms bei socialinės 
integracijos priemones7.

 5. 2007–2013 M. REGIONINĖS POLITIKOS MIESTŲ ASPEKTAS

Nors ankstesniu programavimo laikotarpiu įvairioms „URBAN“ iniciatyvoms buvo skirtas 
specialus finansavimas, 2007–2013 m. taip nėra. Priėmus naujus struktūrinius fondus 
reglamentuojančius teisės aktus, miestų plėtros politika buvo integruota į sanglaudos bei 
regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslus, šitaip pabrėžiant svarbą, kurią ES teikia 
šiam sanglaudos politikos aspektui8.

TEISĖS AKTAI IR JŲ POVEIKIS

Reglamente, nustatančiame bendrąsias nuostatas9, teigiama, kad miesteliams ir miestams, 
ypač vidutinio dydžio, turėtų būti skiriama daugiau dėmesio, būtų sustiprintas jų vaidmuo 
kuriant programas miestų atgaivinimui skatinti. Pagal konvergencijos bei regionų 
konkurencingumo ir užimtumo tikslus ERPF bendrai finansuojamose veiksmų programose šis 
reglamentas taip pat leidžia valstybėms narėms, regionams ir vadovaujančiosioms 
institucijoms numatyti, kad miesto valdžios institucijoms būtų perduoti įgaliojimai
įgyvendinti prioritetus, susijusius su miestelių ir miestų atgaivinimu. Reglamento 
27 straipsnio 4 dalyje taip pat nurodoma, kad nacionalinė bendroji strategija prireikus apima 
veiksmus, susijusius su tvariu miestų vystymusi. To paties reglamento 37 straipsnio 4 dalyje 
teigiama, kad veiksmų programose tam tikrais atvejais nurodoma informacija apie požiūrį į 
miestų tvarų vystymąsi. Reglamento 37 straipsnyje teigiama, kad ERPF finansuojamose 
veiksmų programose prireikus taip pat nurodoma informacija apie požiūrį į miestų tvarų 
vystymąsi. Jose taip pat gali būti nurodomas miestų, pasirinktų miestų problemoms spręsti, 
sąrašas ir įgaliojimų perdavimo miesto valdžios institucijoms procedūros, galbūt suteikiant 
visuotinę dotaciją.

                                               
6 URBACT yra Europos programa, kurios tikslas – skatinti patirties mainus tarp Europos miestų, iš sukauptų 
duomenų visais su tvaria miestų plėtra susijusiais klausimais daryti išvadas ir jas skleisti. 
Programa URBACT I (2002–2006 m.) buvo sėkmingai įgyvendinta 217 Europos miestų vykdant 38 skirtingus 
projektus.
7 Trečiasis pranešimas apie ekonominę ir socialinę sanglaudą, 2004 m.; ES miestų aspekto Bendrijos politikoje 
vadovas, 2007–2013 m., 2007 m.
8 Europos Parlamentas sutiko su šiuo Beaupuy pranešime pateiktu pakeitimu.
9 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos 
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą 
(EB) Nr. 1260/1999.
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Reglamento dėl ERPF10 8 straipsnyje numatoma, kad tvaraus miestų vystymosi atveju ERPF 
gali finansuoti ESF kompetencijai priklausančius veiksmus (iki 15 % kreditų, Bendrijos 
skiriamų kiekvienam pagrindiniam veiksmų programos prioritetui). Tai yra lengvata bendrojo 
reglamento 34 straipsnio, kuriame nustatoma 10 % riba, nuostatų atžvilgiu. Straipsnyje 
pateikiamas tvarų miestų vystymąsi skatinančių veiksmų sąrašas, pvz.: ekonomikos augimo 
stiprinimas, fizinės aplinkos atkūrimas, apleistų žemės sklypų paruošimas naudojimui, 
istorinio bei kultūros paveldo apsauga bei plėtra, verslumo skatinimas, darbo vietų kūrimas 
vietose ir bendruomenių vystymasis ir paslaugų teikimas gyventojams atsižvelgiant į 
demografinės struktūros raidą. Reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo 8 straipsnyje 
taip pat nurodoma, kad pagalba skurdiems miestų rajonams gali būti teikiama platesniu mastu
remiant dalyvavimą skatinančių, integruotų ir tvarių strategijų kūrimą, kad būtų sprendžiamos 
gausios miesto vietovių ekonominės, aplinkos ir socialinės problemos.

Taigi, sudarant nacionalines bendrąsias strategijas ir veiksmų programas, valstybės narės yra 
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 tikslų11.

Iki šiol valstybėse narėse nebuvo visapusiškai įvertintas su miestų aspektu susijusios 
politikos įgyvendinimo mastas. Tačiau pirmųjų stebėjimų rezultatai nelabai džiugina. 
Pavyzdžiui, nacionalinės valdžios institucijos ir regionai daugiausia nusprendė neperduoti
atsakomybės už miestų plėtrą miestams, nes yra labiau linkę skelbti kvietimus teikti 
pasiūlymus skirtingai sektorių politikai įgyvendinti.

GAIRĖS IR JŲ VAIDMUO

Kartu su naujais struktūrinius fondus reglamentuojančiais teisės aktais Taryba taip pat išleido 
Bendrijos strategines gaires12. Šiose gairėse visa 2.1 dalis skiriama miestų indėliui į 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Bendrijos strateginėse gairėse nurodoma, kad, kitaip nei sektorių politikos, viena iš 
sanglaudos politikos savybių – jos gebėjimas prisitaikyti prie konkrečių vietovių ypatingų 
poreikių ir savybių atsižvelgiant į konkrečių geografinių vietovių problemas ir galimybes.
Taigi, valstybės narės, rengdamos savo programas ir nustatydamos prioritetus, turėtų atkreipti 
ypatingą dėmesį į šias konkrečias geografines aplinkybes. Bendrijos strateginėse gairėse 
nurodoma, kad galima atsižvelgti į tris pagrindinius miestų politikos aspektus:

 miestų ir miestelių, kaip regioninės plėtros variklių ir inovacijų centrų, vaidmenį;

 poreikį pagerinti miestų vidinę sanglaudą (pvz., sprendžiant tokias problemas:
socialinė atskirtis, didelis ir didėjantis nusikalstamumo lygis bei prastėjanti gyvenimo 
kokybė skurdžiuose miestų rajonuose);

                                               
10 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės 
plėtros fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999.
11 Lisabonos ir Gotenburgo tikslai.
12 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas Nr. 2006/702 dėl Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių.
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 labiau policentriško regionų vystymo ir subalansuotos miestų ir didmiesčių plėtros 
skatinimą.

Gairėse taip pat remiami integruotos miestų plėtros projektai. Remiantis gairėmis, vidutinės ir 
ilgalaikės trukmės tvarios miesto plėtros projekto parengimas dažnai yra pagrindinė sėkmės
prielaida, nes šis projektas užtikrina investicijų darnumą ir jų aplinkosauginę kokybę.

Reikia pabrėžti, kad Komisija glaudžiai bendradarbiavo su nacionalinėmis valdžios 
institucijomis, siekdama įtraukti tvarios miestų plėtros prioritetus į nacionalines bendrąsias 
strategijas. Tačiau kokiu mastu valstybės narės laikosi gairių rekomendacijų, tai yra 
ginčytinas klausimas.

FINANSŲ INŽINERIJOS PRIEMONĖS IR JŲ PANAUDOJIMAS

Dabartiniai persvarstyti teisės aktai leidžia vadovaujančiosioms institucijoms grįžti prie 
viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių tvarkant miestų plėtrai skirtas lėšas. Todėl 
struktūriniai fondai gali finansuoti finansų inžinerijos operacijas, pavyzdžiui, rizikos kapitalo 
fondus, garantinius fondus ir paskolų fondus. Europos Komisija ir Europos investicijų bankas 
sukūrė tris finansines priemones, būtent: JEREMIE13, JASPERS14 ir JESSICA15.

Programa JESSICA (Bendra Europos parama tvarioms investicijoms į miestus) yra ypač 
svarbi miestų plėtrai. Jos tikslas – pasiekti sverto efektą panaudojant turimus finansinius 
išteklius. Atgautos lėšos turi būti vėl investuotos į miestų plėtrą arba paskirtos 
vadovaujančiajai institucijai kitiems miestų plėtros projektams finansuoti. Tiesą sakant, šiuo 
metu JESSICA vis dar yra pradiniame etape. Pirmųjų vertinimo rezultatų laukiama 2008 m.
rugsėjį, kai programos JESSICA įgyvendinimo vertinimo darbo grupė iš Vokietijos pateiks 
ataskaitą.

URBACT II
Antrasis programos etapas, URBACT II (2007–2013 m.), seka URBACT I (2002–2006 m.) 
pėdomis. URBACT II uždavinys – pagerinti tvarios integruotos miestų plėtros politikos 
veiksmingumą Europoje siekiant įgyvendinti Europos Lisabonos ir Gotenburgo strategiją
(prioritetai – konkurencingumas, augimas ir užimtumas). Kalbant apie URBACT II, įdomu 
pažymėti, kad, įtraukus į programą iniciatyvos „Regionų ekonominiai pokyčiai“ tikslus, 
kiekvieno miesto partnerio buvo tarsi paprašyta palaikyti integruotos miestų plėtros projektus.
Joje pabrėžiamas ir didelis skirtumas tarp iniciatyvose keliamų tikslų ir tikrovės, tarp 
specialistų ir priimančiųjų politinius sprendimus. Joje taip pat pabrėžiama, kad, pasikeitus 
geografiniam mastui, keičiasi ir klausimo pobūdis.

 6. ES pirmininkaujančių valstybių narių laimėjimai

                                               
13 Padeda verslą pradedančioms įmonėms gauti finansavimą, remia mikroįmonių bei mažų ir vidutinių įmonių 
plėtrą.
14 Padeda rengti didelius projektus.
15 Skirta finansų inžinerijos priemonėms miestų plėtros srityje remti.
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Kadangi miestų politika yra visų valstybių narių vyriausybių rūpestis, pirmininkaujančių 
valstybių laimėjimai šioje srityje yra ypač svarbūs.

VOKIETIJA

ES pirmininkavusi Vokietija pripažino faktą, kad individualiai optimizuotų gyvenamųjų ir 
verslo rajonų, milžiniškų prekybos centrų ir didelių transporto zonų epocha baigėsi. Miestuose 
turi atsirasti daugiau gyvenamųjų, darbo ir laisvalaikio zonų. Reikia spręsti nedarbo 
skurdžiuose vidiniuose miestų rajonuose problemą ir atsižvelgti į juose gyvenančių jaunų 
žmonių švietimo poreikius. Reikšmingiausiu Vokietijos pirmininkavimo įvykiu tapo 
Leipcigo chartijos pasirašymas.

PORTUGALIJA

ES pirmininkavusi Portugalija patvirtino pirmąjį veiksmų planą dėl Teritorinės darbotvarkės 
įgyvendinimo ir suaktyvino diskusijas dėl teritorinės sanglaudos sąvokos apibrėžimo.

SLOVĖNIJA

ES pirmininkavusi Slovėnija skatino diskusijas dėl urbanistikos vaidmens ir indėlio kovojant 
su klimato kaita ir efektyvaus energijos vartojimo skatinimo. Ji taip pat pabrėžė integruoto 
požiūrio į projektų valdymą ir politiką svarbą.

PRANCŪZIJA

ES pirmininkaujanti Prancūzija pageidauja pradėti kurti „kontrolinį sąrašą“ Leipcigo chartijai 
įgyvendinti. Tai būtų veiksmų tvarkaraštis, prie kurio sudarymo prisidėtų visi dalyviai. Jis 
būtų nuolat taisomas ir papildomas. Neketinama sudaryti nekintamo taisyklių ar priemonių 
rinkinio: siekiant atsižvelgti į didelę skirtingų Europos miestų ir miestelių poreikių įvairovę,
svarbiausia yra lankstumas.

ČEKIJA

Čekija šiuo metu rengia dokumentus nacionaliniu lygmeniu, įskaitant integruotos miestų
plėtros projektų rengimo metodologiją. Čekija toliau tęs diskusiją dėl bendro požiūrio į 
ES teritorinę sanglaudą ir jos prioritetus. Kaip svarbus ir glaudžiai susijęs klausimas toliau 
bus gvildenama ir regioninės bei teritorinės politikos veiksmingumo tema. Pirmininkaujant 
Čekijai, bus organizuotas renginys, pavadintas Europos miestų diena.

 7. Keletas minčių dėl ateities gairių

Kaip matome iš to, kas išdėstyta, tarpvyriausybiniu ir tarptautiniu organizaciniu lygmeniu 
imamasi nemažai veiksmų, susijusių su miestų reikalais ir regioninės politikos miestų aspektu. 
Jeigu Lisabonos sutarčiai ateityje bus lemta įsigalioti, teritorinė sanglauda ir jos sudedamoji 
dalis – miestų plėtra taps bendra valstybių narių ir ES atsakomybe.

Smarkiai besiskirianti valstybių narių konstitucinė santvarka ir skirtingi centrinės vyriausybės 
ir regioninių bei vietos valdžios institucijų santykiai trukdo sukurti bet kokią suderintos 
metodologijos formą, todėl, nors skirtingų valdžios lygių veiksmingumo didinimas gali ir turi 
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būti aktualus regioninei plėtrai, patobulinimus reikia atlikti tinkamai atsižvelgiant į 
konstitucinius apribojimus.
MIESTO APIBRĖŽIMAS

Valstybėse narėse labai skirtingai suvokiama, kurias savivaldas reikėtų laikyti miestais. 
Visiškai neaišku, kas yra „miesto vietovė“, nes nėra visuotinio miesto apibrėžimo. Tačiau 
atrodo, kad labai sunku sukurti bendrą, aiškų apibrėžimą, todėl pagal subsidiarumo principą šį 
klausimą reikėtų palikti spręsti valstybėms narėms.
MIESTŲ PROBLEMOS IR STATISTINIAI DUOMENYS

Miestų problemos ir būdai jas išspręsti visų suinteresuotųjų šalių naudai kiekvienoje šalyje ir 
kiekviename mieste skiriasi. Demografinis nuosmukis – visuomenės senėjimas ir gyventojų 
skaičiaus mažėjimas miestuose, pavyzdžiui, Leipcige, leis griežtą žaliųjų plotų apsaugą 
papildyti priemonėmis vidiniams miestų rajonams ir apleistiems žemės sklypams atgaivinti 
nesukeliant žemės ir nekilnojamojo turto kainų didėjimo tendencijos. Tas pačias priemones 
pritaikius Londone arba Paryžiuje, žemės ir nekilnojamojo turto kainos galėtų pašokti taip 
aukštai, kad tai prastai atsilieptų vidaus investicijoms, darbo vietų kūrimui, kvalifikuoto 
personalo paieškai ar būtiniems pertvarkymams. Tokia pastaba rodo būtinybę à priori geras 
idėjas pritaikyti realiems žemiškiems poreikiams. Ekonominį ir socialinį pakilimą 
išgyvenančiam miestui reikia plėstis ne tik aukštyn, kartu atnaujinant savo centrinius rajonus, 
bet ir į šonus16. Žinoma, keitimasis patirtimi ir geriausia praktika nagrinėjant tokį reiškinį bus 
naudingas, tačiau neįmanoma nustatyti bendrų taisyklių. Be to, ekonominės, socialinės ir 
teritorinės plėtros strategijos apibrėžimas reikalauja, kad „miesto“ sąvoka būtų taikoma tik 
tiems rajonams, apie kuriuos yra išsamių duomenų, kadangi problemų mastą galima įvertinti 
tik turint aiškius ir tikslius duomenis.
REGIONINĖS POLITIKOS MIESTŲ ASPEKTAS

Reikia atidžiau stebėti, kaip įgyvendinama su miestų aspektu susijusi politika, nustatyti 
tikslesnius rodiklius ir parengti panašias integruotos tvarios miestų plėtros įgyvendinimo 
metodologijas.

Atrodo, kad integruotos tarpsektorinės politikos įgyvendinimui pritariama tik žodžiais, tad 
veikiančios valstybių narių valdymo struktūros kartais yra menkai pasirengusios skatinti 
horizontalų bendradarbiavimą. Dėl to trūksta konkretiems poreikiams pritaikytos 
metodologijos. Tarpsektorinės valdymo struktūros, įgaliotos užtikrinti būtiną veiksmų 
koordinavimą ir tada priimti reikalingus sprendimus, nebuvimas gali tapti didele problema.

Vienas iš būdų įveikti įgyvendinimo sunkumus buvo atrastas ES sukūrus Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP)17 siekiant palengvinti tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą. Būtų galima produktyviai išnagrinėti galimybę sukurti panašią valdymo 
struktūrą, kuri būtų atsakinga už bendros integruoto požiūrio į tvarią miestų plėtrą 
įgyvendinimo metodologijos įgyvendinimą visoje ES.
ĮGALIOJIMŲ PERDAVIMAS

Miestų plėtros programas vietos ir regionų lygmeniu turi kurti ir vykdyti tie, kurie supranta 
                                               
16 Atkreipkite dėmesį į Briuselio problemas.
17 Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė.
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vietos žmonių poreikius ir verslo aplinką. Šiame kontekste įgaliojimų perdavimas – labai 
svarbus įrankis, galintis sustiprinti vietos valdymo administracinį pajėgumą ir tapti tikru 
teritorinio ir Europos augimo veiksniu.
Ar regioninės ir subregioninės organizacijos iš tiesų įgis didesnę atsakomybę už struktūrinių 
fondų programavimą ir valdymą, tai priklauso ne tik nuo pozityvios sistemos sukūrimo 
ES lygmeniu laikantis taisyklių ir gairių, bet ir nuo to, kiek nacionalinės vyriausybės ir 
vadovaujančiosios institucijos yra pasirengusios prisiimti ir atlikti aktyvesnį praktinį 
vaidmenį.

Nėra žinoma, kokiu mastu veikia savanoriškumu pagrįsta sistema. Ateityje miestams reikėtų 
numatyti aiškų tarpininkų vaidmenį šalia regionų ir nacionalinių vyriausybių daugiasluoksnio 
valdymo sistemos kontekste.

INTEGRUOTOS MIESTŲ PLĖTROS PROJEKTAI

Dažnai miesto lygmeniu jau būna numatyti kitokie projektai. Kad miestų plėtros projektai 
būtų realiai įgyvendinami, ypač svarbu sukurti atstovaujamąją valdžią ir sprendimų priėmimo 
struktūrą. Be to, integruotos miestų plėtros projekto idėja gali tapti sėkminga tik tuo atveju, jei 
turima pakankamai išteklių.

JESSICA

Akivaizdu, kad JESSICA turėtų būti pirmutinė priemonė integruotos miestų plėtros 
projektams finansuoti. Reikia pabrėžti, kad JESSICA veikia atsinaujinimo principu ir turi 
ekonominio augimo potencialą.
INTEGRUOTAS POŽIŪRIS Į MIESTŲ ASPEKTĄ

Be regioninės politikos, yra ir kitokia Bendrijos finansų politika, turinti įtakos miestams ir 
suteikianti lėšų, kurias galima panaudoti miestų teritorijų plėtrai. Itin svarbu yra Europos 
transporto politika ir Europos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politika. Ateityje ir 
viena, ir kita politika turėtų būti glaudžiau susieta su sanglaudos politika.
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