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 1. HISTORICKÝ ÚVOD.
Otázky týkajúce sa rozvoja mesta sú v srdci cieľa územnej súdržnosti aj Lisabonskej stratégie. 
Dôvod tejto centrálnej pozície je prostý, keďže mestá sú zodpovedné za vytváranie 70 – 80 % 
HDP EÚ a 80 % občanov EÚ žije v mestách. Zamerať sa na mestá je dôležité aj preto, že 
v mestských aglomeráciách je vysoká koncentrácia ekonomických, environmentálnych 
a sociálnych problémov.
Preto sa Európska komisia a Európsky parlament už dlho venujú mestským otázkam, ktoré sa 
lepšie riešia spoločne na európskej úrovni. Parlament vždy uznával dôležitosť činností, ktoré 
sa na začiatku konali v rámci mestských iniciatív. Parlament tak aktívne povzbudzoval 
činnosť mestských iniciatív a v rokovaniach o legislatíve upravujúcej štrukturálne fondy, 
ktoré boli prijaté v roku 2006, prevzal iniciatívu a Európsku komisiu primäl uznať potrebu 
povoliť financovanie niektorých projektov renovácie týkajúcich sa sociálnych bytov a úspor 
energie v mestských oblastiach nových členských štátov. 
Výbor pre regionálny rozvoj Parlamentu bol autorom viacerých vplyvných správ a stanovísk, 
ktoré pomohli definovať politiku rozvoja v tejto sfére1, čo vyústilo do správy poslankyne
Kallenbachovej o ďalšom postupe po prijatí Územnej agendy a Lipskej charty. Túto správu je 
potrebné ponímať ako kapitolu v sérii správ určujúcich dynamickú pozíciu Parlamentu 
v mestskej politike.
Hlavné smerovanie politiky a pokrok dosiahnutý po požiadavke Parlamentu o podniknutie 
opatrení možno zhrnúť nasledovne:

 Konferencia predsedov presunula kompetenciu v oblasti mestských záležitostí na 
Výbor pre regionálny rozvoj;

 po požiadavke Parlamentu Európska komisia zriadila medziodborovú skupinu pre 
rozvoj miest, ktorej predsedá generálny riaditeľ pre regionálny rozvoj;

 pravidelné stretnutia ministrov zamerané na diskusie o rozvoji miest a jeho 
koordináciu sú štandardnou súčasťou jednotlivých predsedníctiev EÚ;

 rozvíja sa integrovaná územná a tematická mestská politika;
 uznáva sa dôležitosť prístupu ku kvalitnému a cenovo dostupnému bývaniu;
 vzťah medzi zamestnaním, vzdelávaním, výskumom, bývaním, dopravou a životným 

prostredím je dobre zavedený a integrovaný prístup podchytáva implementáciu 
politiky;

 riešenie územných charakteristík špecifické pre región v územnom rozvoji je dnes 
štandardom;

 uznáva sa dôležitosť verejno-súkromného partnerstva a zapojenie všetkých 
zúčastnených osôb do politiky rozvoja;

 program ESPON vyvíja jednoduchú sériu ukazovateľov;

 úloha miest v dosahovaní lisabonských a göteborských cieľov je zásadná pre celú 
politiku EÚ;

                                               
1 Pozri správu poslanca Beaupuy o „Mestskom rozmere v kontexte rozširovania“ a správu poslanca Andria o 
„Bytovej a regionálnej politike“.
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 všetky členské štáty sa zhodujú na potrebe prijať špecifické opatrenia na zabránenie 
neorganizovanému rozrastaniu miest, na zabezpečenie vysokého štandardu výstavby 
v mestách a vo veľkomestách a na zníženie znečisťovania.

 2. ČO ROZUMIEME POD POJMOM MESTSKÝ?

Vyskytlo sa viacero snáh docieliť spoločné chápanie slova mestský, existujú definície OSN2, 
Svetovej Banky3, OECD4 a definície jednotlivých krajín. Väčšina týchto definícií, 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 Eurostatu uvedený 
v Referenčnej príručke európskej regionálnej a mestskej štatistiky5, ktorá určuje štyri 
úrovne územnej jednotky, za ktoré sa zbierajú dáta. Tie sa menia od centra alebo „jadra“ 
mesta cez širšie mestské oblasti (LUZ), tzv. „Kernel“ pre deväť hlavných miest, kde koncept 
administratívneho mesta nepripustil porovnateľné územné jednotky, a mestské okresy (SCD).

 3. MESTSKÉ PROBLÉMY A ŠTATISTIKA

Mestská štatistika je základom pre rozvoj inovatívnej politiky venujúcej sa problémom miest.
Pod dohľadom Eurostatu vytvorili národné štatistické úrady databázu s 358 zúčastnenými 
mestami a 330 ukazovateľmi (Mestský audit). Databáza obsahuje historické informácie za 
roky 1996, 2001 a 2004 a od roku 2009 sa začne so získavaním obmedzeného počtu 
premenných. Začlenením mestskej dimenzie sa uľahčilo splnenie hlavných záležitostí 
uvedených v Lipskej charte a uznesení EP. Audit identifikoval niektoré z hlavných výziev pre 
budúcnosť, ako napr. starnutie obyvateľstva, migrácia a vyľudňovanie. V strednej Európe sa 
niektoré mestá zmenšujú rýchlejšie ako iné, napríklad Lipsko. Dáta za mestské okresy
podčiarkli význam zanedbaných štvrtí, ktoré si vyžadujú fyzické zlepšenie. Mestá ostávajú 
hlavným zdrojom znečistenia, ktoré ovplyvňuje zmenu klímy, preto majú kľúčovú úlohu 
v boji proti nej presadzovaním energetickej účinnosti a čistých systémov mestskej dopravy.

 4. MESTSKÝ ROZMER V REGIONÁLNEJ POLITIKE DO ROKU 2006.

Z historického pohľadu bol mestský rozmer súčasťou hlavného objemu štrukturálnych 
opatrení . Od roku 1990 sa začali konať mestské pilotné projekty. Od roku 1994 existoval
program iniciatívy Spoločenstva URBAN, ktorý umožňoval podporu integrovaných modelov 
miestneho rozvoja. Jedným z príkladov osvedčeného postupu, ktorý sa realizoval, je tiež 
URBACT (Európsky program pre trvalo udržateľný rozvoj miest).6

                                               
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
6 URBACT je Európsky program, ktorý sa zameriava na podporu výmeny skúseností medzi Európskymi 
mestami a rozšírenie vedomostí o všetkých poznatkoch týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja miest.
URBACT I (2002-2006) bol úspešne sústredený v 217 mestách v Európe a využil sa v 38 rôznych projektoch.
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V období 2000-2006 bolo zo štrukturálnych fondov na mestskú politiku vyčlenených 16 
miliárd EUR. Z toho 15 miliárd EUR na cieľ 1 a 2 programov zameraných na obnovu miest. 
Okrem špecifických opatrení sa zo štrukturálnych fondov financovalo aj množstvo opatrení 
v mestských oblastiach, ktoré spočívali v investíciách do infraštruktúry, podpore malých 
a stredných podnikov a opatreniach sociálnej integrácie.7

 5. MESTSKÝ ROZMER V REGIONÁLNEJ POLITIKE 2007 – 2013.

Zatiaľ čo počas predchádzajúceho programového obdobia boli rôznym mestským iniciatívam 
pridelené špecifické finančné prostriedky, v prípade obdobia rokov 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 kohéznej politiky.8

PRÁVNE PREDPISY A ICH DOSAH

Nariadenie, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia9, požaduje, aby sa mestá a 
veľkomestá brali viac do úvahy, najmä stredne veľké, a to rozvíjaním ich úlohy v programe 
podpory obnovy miest. V rámci operačných programov, ktoré sú spolufinancované z EFRR
v rámci cieľov konvergencia a regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť tiež
nariadenie umožňuje členským štátom, regiónom a riadiacim orgánom subdelegovanie na 
mestské orgány, pokiaľ ide o priority týkajúce sa obnovy miest a veľkomiest. V článku 27 
ods. 4 nariadenia sa navyše uvádza, že národné strategické referenčné rámce (NSRR) budú
v prípade potreby zahŕňať opatrenia týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja miest. Článok 37 
ods. 4 rovnakého nariadenia uvádza, že operačné programy budú v prípade potreby 
obsahovať informácie o prístupe k trvalo udržateľnému rozvoju miest. V článku 37 nariadenie 
stanovuje, že operačné programy (OP) financované EFRR budú tiež v prípade potreby 
obsahovať informácie o prístupe k trvalo udržateľnému rozvoju miest. Tiež môžu obsahovať 
zoznam miest vybraných na riešenie mestských záležitostí a postupy subdelegovania na 
mestské orgány, prípadne prostredníctvom globálneho grantu. 

Nariadenie o EFRR10 v článku 8 predpokladá, že v prípade trvalo udržateľného rozvoja 
miest môže EFRR financovať operácie spadajúce do oblasti pôsobnosti ESF (v rámci 15% 
limitu prostriedkov, ktoré Spoločenstvo prideľuje na každú kľúčovú prioritu operačného 
programu). To je výnimka z článku 34 všeobecného nariadenia, ktoré tento limit stanovuje na 
10 %. Článok tiež uvádza zoznam opatrení, ktoré podporia trvalo udržateľný rozvoj miest, 
ako napr.: posilnenie hospodárskeho rastu, obnova fyzického životného prostredia, opätovný 
rozvoj opustených priemyselných lokalít, ochrana a rozvoj prírodného bohatstva a kultúrneho 
dedičstva, podpora podnikania, miestnej zamestnanosti a rozvoja obcí a poskytovanie služieb 

                                               
7 Tretia správa o ekonomickej a sociálne kohézii, 2004; EÚ príručka o Mestskom rozmere v politike 
Spoločenstva 2007-2013, 2007.
8 EP schválil túto zmenu v správe poslanca Beaupuyho.
9 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 fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 1260/1999.
10 Nariadenie (ES) č. 1080/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.
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obyvateľstvu s prihliadnutím na zmeny demografickej štruktúry. Článok 8 nariadenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja navyše spresňuje, že zásahy v mestských oblastiach 
s problémami môžu pokrývať širší rozsah  pomoci zameranej na podporu rozvoja 
účastníckych, integrovaných a trvalo udržateľných stratégií na vyrovnanie sa s vysokou 
koncentráciou ekonomických, environmentálnych a sociálnych problémov, ktoré postihujú 
mestské oblasti. 

Preto sú členské štáty vyzývané, no nie povinné, integrovať trvalo udržateľný rozvoj 
miest ako strategickú prioritu do národných strategických referenčných rámcov 
a operačných programov pri ich vypracúvaní. Avšak pokiaľ by tak so zreteľom na význam 
miest a mestských aglomerácií v hospodárskej štruktúre Európy neučinili, do veľkej miery by 
to ohrozilo všetky plány štátov stať sa dynamickým hráčom v rámci úsilia Únie dosiahnuť 
svoje ciele.11

Doteraz sa neuskutočnilo komplexné zhodnotenie rozsahu implementácie mestského 
rozmeru v členských štátoch. Avšak prvé postrehy nie sú veľmi pozitívne. Napríklad 
národne orgány a regióny sa väčšinou nerozhodli umožniť mestám subdelegovanie, pretože 
uprednostňujú výzvy na predkladanie návrhov v iných odvetvových politikách.

USMERNENIA A ICH ÚLOHA

Spolu s novými nariadeniami upravujúcimi štrukturálne fondy Rada vydala aj strategické 
usmernenia Spoločenstva12. Tieto usmernenia sú v celej jednej časti (2.1) venované tomu, 
ako sa mestá podieľajú na raste a zamestnanosti. 

Strategické usmernenia Spoločenstva ukazujú, že jedna z charakteristík kohéznej politiky – na 
rozdiel od odvetvových politík – spočíva v schopnosti prispôsobiť sa konkrétnym potrebám 
a vlastnostiam špecifických geografických úloh a možností. Podľa toho by sa členské štáty 
mali pri vývoji programov a priorít zamerať na tieto špecifické územné rozmery. Strategické 
usmernenia Spoločenstva uvádzajú, že je potrebné brať do úvahy tri kľúčové rozmery 
mestskej politiky:

 úloha miest a veľkomiest ako motorov regionálneho rozvoja a centier inovácie,

 potreba zlepšenia internej súdržnosti mestských oblastí (napr. riešenie sociálneho 
vylúčenia, vysoká a rastúca kriminalita, zhoršenie životnej úrovne v chudobných 
mestských oblastiach),

 podpora polycentrickejšieho regionálneho rozvoja a vyváženého rozvoja mestských 
a metropolitných oblastí.

V usmerneniach sa taktiež obhajujú integrované plány rozvoja miest. Podľa usmernení je 
príprava strednodobého a dlhodobého plánu rozvoja pre udržateľný rozvoj miest vo 
všeobecnosti predpokladom úspechu, pretože zabezpečuje spojitosť medzi investíciami a ich 
environmentálnou kvalitou.

Je potrebné zdôrazniť, že Komisia úzko spolupracovala s vnútroštátnymi orgánmi na 

                                               
11 Lisabonské a göteborské ciele.
12 Rozhodnutie Rady (ES) č. 2006/702 zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva 
o súdržnosti.
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integrácii priorít pre udržateľný rozvoj miest do NSRF. Avšak je diskutabilné, do akej miery 
členské štáty dodržiavajú podstatu týchto usmernení.

NÁSTROJE FINANČNÉHO CHARAKTERU A ICH POUŽITIE

Aktuálne revidované nariadenia umožňujú riadiacim orgánom využiť pri riadení prostriedkov 
vyčlenených na rozvoj miest celý rad verejných/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 JEREMIE13, JASPERS 14a JESSICA15.

Nástroj JESSICA (The Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas -
spoločná európska podpora trvalo udržateľných investícií do mestských oblastí) je pre rozvoj 
miest najvýznamnejší. Zameriava sa na dosiahnutie pákového efektu prostredníctvom 
dostupných finančných prostriedkov. Navrátené prostriedky sa musia reinvestovať do rozvoja 
miest alebo previesť na riadiaci orgán na iné mestské projekty. Jessica je v podstate stále 
v počiatočnej fáze. Prvé výsledky vyhodnotenia sa očakávajú v septembri 2008, kedy svoju 
správu podá nemecká pracovná skupina pre implementáciu nástroja Jessica.

URBACT II
Druhý cyklus programu URBACT II (2007-2013) ide v stopách programu URBACT I (2002
– 2006). Úlohou programu URBACT II je zlepšiť efektívnosť politík trvalo udržateľného 
integrovaného rozvoja miest v Európe s cieľom implementovať európsku lisabonskú a 
göteborskú stratégiu (prioritou je konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť). Pri URBACT 
II je zaujímavé poznamenať, že zahrnutím cieľov iniciatívy „Regióny pre ekonomickú 
zmenu“ program požaduje, aby sa každé partnerské mesto zapojilo do integrovaného plánu 
rozvoja miest. Bol tiež zaznamenaný veľký rozdiel medzi iniciatívami a realitou, medzi 
technikmi a osobami, ktoré robia politické rozhodnutia. Rovnako bolo zaznamenané, že 
zmena v geografickom meradle mení aj podstatu predmetu.

 6. Úspechy jednotlivých predsedníctiev.

Keďže mestská politika je medzivládna záležitosť, význam za sebou nasledujúcich 
predsedníctiev je pre zlepšenie v tejto oblasti kľúčový. 

NEMECKO:
Nemecké predsedníctvo uznalo skutočnosť, že doba individuálne optimalizovaných obytných 
a obchodných priestorov, nadmerne veľkých obchodných centier a veľkých dopravných 
priestorov skončila. V mestách musia vzniknúť rozmanitejšie oblasti na bývanie, prácu 
a voľný čas. Je potrebné riešiť nezamestnanosť v chudobných vnútorných mestských 
oblastiach a zaoberať sa požiadavkami na vzdelávanie mladých ľudí, ktorí tam žijú.
Vrcholným momentom nemeckého predsedníctva bolo teda podpísanie Lipskej charty.

                                               
13 Uľahčuje prístup k financiám na rozbehnutie obchodu, rozvoj mikropodnikania a SME
14 Podpora prípravy väčších projektov
15 Podpora finančného inžinierstva v oblasti rozvoja miest.
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PORTUGALSKO

Portugalské predsedníctvo prijalo prvý akčný plán pre implementáciu územnej agendy 
a prehĺbilo diskusie o definícii pojmu územnej súdržnosti.

SLOVINSKO:
Slovinské predsedníctvo sa zameralo na diskusiu o úlohe a prínose mestského plánovania pri 
riešení problematiky zmeny klímy a podpore väčšej energetickej účinnosti. Tiež zdôraznilo 
dôležitosť integrovaného prístupu k riadeniu projektov a politike.

FRANCÚZSKO:

Francúzske predsedníctvo chce začať proces vypracovania „kontrolného zoznamu“ pre 
implementáciu Lipskej charty. Kontrolný zoznam bude vo forme dynamickej tabuľky, ktorú 
budú vytvárať všetci zúčastnení a ktorá bude predmetom neustáleho prispôsobovania. 
Hlavnou myšlienkou nie je vytvoriť statický súbor pravidiel alebo opatrení; kladie sa dôraz na 
flexibilitu, aby sa brali do úvahy všetky rôzne potreby európskych miest a veľkomiest. 

ČESKÁ REPUBLIKA:

Česká Republika v súčasnosti vypracúva dokumenty na národnej úrovni vrátane metodiky na 
zostavovanie integrovaných plánov rozvoja miest. Česká republika bude pokračovať 
v diskusiách o spoločnom prístupe k územnej súdržnosti v EÚ a jeho prioritách. Téma 
efektívnosti regionálnej a územnej politiky bude sledovaná ako dôležitá a neoddeliteľná 
oblasť. V rámci predsedníctva sa bude konať akcia s názvom Európsky deň miest. 

 7. Niekoľko nápadov pre budúce smerovanie:

Ako je uvedené vyššie, na medzivládnej a medzinárodnej organizačnej úrovni sa uskutočňuje
veľa, čo sa týka mestských záležitostí a mestského rozmeru v regionálnej politike. Ak 
v budúcnosti vojde do platnosti Lisabonská zmluva, územná súdržnosť a jej prvok, rozvoj 
miest, sa stane spoločnou zodpovednosťou členských štátov a Únie.

Značne rozdielne ústavné usporiadanie členských štátov a odlišné vzťahy medzi centrálnou 
vládou a regionálnymi alebo miestnymi orgánmi zabraňujú akejkoľvek forme harmonizovanej 
metodiky a zatiaľ čo zlepšovanie efektívnosti jednotlivých úrovní kontroly by malo byť 
z hľadiska regionálneho rozvoja dôležité, je potrebné zlepšiť sa s náležitým zreteľom na 
ústavné obmedzenia.
DEFINÍCIA SLOVA MESTSKÝ

Medzi členskými štátmi existujú značné rozdiely v tom, aké samosprávy sú označované ako 
mestské. Pojem mestská oblasť je veľmi nejasný, pretože neexistuje univerzálna definícia 
slova mestský. Avšak je veľmi ťažké vytvoriť spoločnú a jasnú definíciu, a preto táto otázka 
ostáva prenechaná na členské štáty v súlade so zásadou subsidiarity.
MESTSKÉ PROBLÉMY A ŠTATISTIKY

Mestské problémy a spôsoby ich riešenia k spokojnosti všetkých zúčastnených sa 
v jednotlivých krajinách a jednotlivých mestách líši. Demografický úbytok, starnutie 
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populácie a úbytok obyvateľstva v mestách, ako napr. Lipsko, umožní, aby bola prísna
ochrana zelených oblastí sprevádzaná opatreniami na revitalizáciu oblastí vnútri mesta 
a opustených priemyselných lokalít bez toho, aby sa tým spustil rast cien za pozemky 
a nehnuteľnosti. Rovnaké opatrenia vykonané v Londýne alebo Paríži by mohli viesť 
k takému zvýšeniu cien za pozemky a nehnuteľnosti, aké by malo negatívny dopad na 
vnútorné investície, vytváranie pracovných miest, prijímanie kvalifikovaného personálu alebo 
potrebný rozvoj. Takýto postreh poukazuje na potrebu prispôsobenia à priori dobrých 
nápadov reálnym potrebám na mieste. Mesto v etape hospodárskeho a sociálneho rozmachu 
sa nepotrebuje rozširovať len smerom nahor za súčasnej revitalizácie vnútorných oblastí, ale
potrebuje sa rozširovať aj na do strán16. Samozrejme, pri skúmaní takého fenoménu môže 
pomôcť výmena skúseností a osvedčených postupov, no nie je možné vytvoriť všeobecné 
pravidlá. Navyše definícia stratégie hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja vyžaduje, 
aby sa pojem mestský obmedzoval na oblasti s dostupnými detailnými informáciami, pretože 
problémy možno riešiť iba v prípade, keď máme k dispozícii jasné a presné dáta.
MESTSKÝ ROZMER V REGIONÁLNEJ POLITIKE

Uplatňovanie mestského rozmeru si vyžaduje podrobnejšie sledovanie, jemnejšie ukazovatele 
a tvorbu podobných metodík na implementáciu integrovaného udržateľného rozvoja miest.

Mohlo by sa zdať, že na jednej strane sa veľa hovorí o myšlienke integrovanej viacodvetvovej 
politiky implementácie, na strane druhej riadiace štruktúry v členských štátoch niekedy nie sú 
uspôsobené na podporu horizontálnej spolupráce. Výsledkom je teda absencia metodiky, 
ktorá by zodpovedala daným potrebám. Neexistencia viacodvetvovej riadiacej štruktúry 
s právomocou na zabezpečenie potrebnej koordinácie a vykonanie potrebných rozhodnutí tak 
môže byť veľkým problémom.

Jedným zo spôsobov, ktoré Európska únia prijala na prekonanie problému s uplatňovaním, 
bolo vytvorenie nástroja ENPI17 na uľahčenie cezhraničnej spolupráce. Mohla by sa úspešne 
preskúmať možnosť vyvinutia podobnej riadiacej štruktúry zodpovednej za uplatňovanie 
rozsiahlej metodiky EÚ pre implementáciu integrovaného prístupu k udržateľnému rozvoju 
miest.
SUBDELEGOVANIE

Programy rozvoja miest musia byť koncipované a vykonávané na miestnej a regionálnej 
úrovni osobami, ktoré rozumejú miestnym ľuďom a podnikateľskému prostrediu. V tomto 
kontexte je subdelegovanie veľmi dôležitý nástroj na zlepšenie miestnej riadiacej 
administratívnej kapacity a skutočné pričinenie sa o územný a európsky rast.
To, či regionálne alebo subregionálne organizácie naozaj získajú väčšiu zodpovednosť za 
plánovanie a poskytovanie štrukturálnych fondov, závisí nielen od vytvorenia pozitívnej 
štruktúry na úrovni EÚ v súlade s nariadeniami a usmerneniami, ale aj od toho, do akej miery 
sú národné vlády a riadiace orgány pripravené akceptovať a zabezpečiť svoju priamu účasť.

Je otázne, do akej miery dobrovoľný rámec funguje. V budúcnosti by bolo potrebné uvažovať 
o jasnej úlohe miest po boku regionálnych a národných vlád ako sprostredkujúcich orgánov 
v kontexte prístupu viacúrovňového riadenia.

                                               
16 Pozri špecifické problémy Bruselu.
17 Nástroj európskeho susedstva a partnerstva.
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PLÁNY INTEGROVANÉHO ROZVOJA MIEST

Na mestskej úrovni boli už často navrhnuté iné plány rozvoja. Aby boli plány rozvoja miest 
uskutočniteľné, je veľmi dôležité, aby bola vytvorená reprezentatívna štruktúra riadenia
a rozhodovania. Navyše myšlienka integrovaného plánu rozvoja miest je krokom vpred iba 
v prípade, ak sú k dispozícii dostatočné prostriedky.

JESSICA.

Je jasné, že Jessica by mala byť primárnym nástrojom na financovanie projektov trvalo 
udržateľného rozvoja miest. Je potrebné zdôrazniť aj revolvingový charakter iniciatívy
JESSICA a jej potenciál pre hospodársky rast.
INTEGROVANÝ PRÍSTUP K MESTSKÉMU ROZMERU

Popri regionálnej politike existujú ďalšie finančné politiky Spoločenstva, ktoré ovplyvňujú 
mestá a ktoré ponúkajú finančné zdroje, ktoré možno použiť na území miest. Medzi 
najdôležitejšie patria európska dopravná politika a európska politika výskumu a vývoja. 
V budúcnosti by tieto politiky mali byť užšie prepojené s politikou súdržnosti.
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