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 1. UVOD: ZGODOVINSKO OZADJE

Vprašanjem, povezanim z razvojem mest, tako novi cilj teritorialne kohezije kot lizbonska 
strategija namenjata osrednje mesto. To ni nič nenavadnega, če vemo, da mesta ustvarijo od 
70 do 80 odstotkov BDP v EU, v njih pa živi 80 odstotkov državljanov EU. Nanje se je treba 
osredotočiti tudi zato, ker so v strnjenih mestnih naseljih nakopičeni ekonomski, okoljski in 
socialni problemi.

Zato se Evropska komisija in Evropski parlament že dolgo ukvarjata s tisto urbano 
problematiko, ki jo je bolje obravnavati skupaj, na evropski ravni. Parlament že od nekdaj 
priznava pomen teh dejavnosti, ki so se sprva izvajale v okviru pobud URBAN. Tako je 
dejavno spodbujal delovanje v okviru pobud URBAN in v pogajanjih v zvezi z zakonodajo o 
strukturnih skladih, sprejetih leta 2006, prevzel pobudo ter od Evropske komisije zahteval, da 
prizna potrebo po odobritvi financiranja nekaterih projektov prenove v mestnih območjih 
novih držav članic, ki vključujejo socialna stanovanja in znižanje rabe energije.

Parlamentarni Odbor za regionalni razvoj je izdal več vplivnih poročil in mnenj, ki so 
pripomogla k opredelitvi razvojne politike na tem področju1 in so dosegla vrh s poročilom 
Kallenbachove o spremljanju izvajanja teritorialne agende in leipziške listine. To poročilo je 
treba obravnavati kot eno v nizu poročil, ki opredeljujejo demokratično stališče Parlamenta o 
urbani politiki.

Osrednje politične usmeritve in doseženi napredek po zahtevah Parlamenta za ukrepanje 
lahko strnemo v naslednjih točkah:

 konferenca predsednikov je pristojnost za urbano problematiko dodelila Odboru za 
regionalni razvoj;

 na zahtevo Parlamenta je Evropska komisija ustanovila medresorsko skupino za razvoj 
mest pod vodstvom GD za regionalno politiko;

 redna ministrska srečanja, na katerih se obravnava in usklajuje razvoj mest, so zdaj 
vključena med dejavnosti predsedstev EU;

  razvija se celovita prostorska in tematska urbana politika;
 priznava se pomen dostopnosti kakovostnih in cenovno ugodnih stanovanj;
 razmerje med zaposlovanjem, izobraževanjem, raziskovanjem, stanovanjsko politiko, 

prometom in okoljem je trdno začrtano, zato je celovit pristop temelj izvajanja politike;
 regionalno pogojena obravnava prostorskih značilnosti pri teritorialnem razvoju je že 

utečena praksa;
 priznava se pomen javno-zasebnega partnerstva ter sodelovanja vseh interesnih skupin 

pri razvoju politik;
 v okviru programa ESPON se razvija preprost niz kazalnikov;
 vloga mest pri doseganju lizbonskih in göteborških ciljev je bistvenega pomena za vso 

politiko EU;
 vse države članice priznavajo potrebo po konkretnih ukrepih, da bi se izognili širjenju 

mest, zagotovili visok standard gradnje v mestih in zmanjšali onesnaženost.

                                               
1  Glej Beaupuyjevo poročilo o urbani razsežnosti v okviru širitve in Andrievo poročilo o stanovanjski in 
regionalni politiki.
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 2. KAJ POMENI „MESTNI“

Že večkrat se je poskušalo priti do enotnega dojemanja pojma „mestni“; obstajajo 
definicije OZN2, Svetovne banke3, OECD4, pa tudi posameznih držav. Večina, če že ne vse, 
temeljijo na statističnih podatkih o številu in gostoti prebivalcev. 
Čeprav nedvomno obstajajo velike razlike v geografski porazdelitvi prebivalstva ene ali druge 
države, pa so se evropske institucije doslej zanašale na pristop, uporabljen v priročniku za 
evropsko regionalno in mestno statistiko5 Eurostata, ki opredeljuje štiri ravni prostorskih 
enot, za katere se zbirajo podatki. Te segajo od „osrednjega“ mesta prek večjih urbanih 
območij, „jedra“ pri devetih prestolnicah, kjer ni primerljivih prostorskih enot za pojem 
administrativnega mesta, do podmestnih okrožij.

 3. MESTNA PROBLEMATIKA IN STATISTIKA

Mestna statistika je bistvenega pomena za razvoj inovativnih politik, s katerimi se bo mogoče 
soočati z izzivi mest. Pod nadzorom Eurostata so nacionalni statistični uradi ustvarili zbirko 
podatkov s 358 sodelujočimi mesti in 330 kazalniki (Urban Audit). V njej so pretekli 
podatki za leta 1996, 2001 in 2004, od leta 2009 pa se bo v njej zbiralo omejeno število 
spremenljivk. Vključevanje urbane razsežnosti je omogočilo izpolnitev glavnih točk iz 
leipziške listine in resolucije EP. Projekt je opredelil nekatere osrednje prihodnje izzive, kot 
so staranje prebivalstva, migracije in depopulacija. V srednji Evropi se nekatera mesta, 
denimo Leipzig, manjšajo hitreje kot druga. Podatki na podmestni ravni so opozorili na 
pomen ogroženih sosesk, ki potrebujejo fizične izboljšave. Mesta ostajajo med glavnimi viri 
onesnaženja, ki vplivajo na podnebne spremembe; zato imajo pomembno vlogo v boju proti 
njim s spodbujanjem energetske učinkovitosti in čistega mestnega prevoza.

 4. URBANA RAZSEŽNOST REGIONALNE POLITIKE DO LETA 2006

V preteklosti je bila urbana razsežnost ob boku najobsežnejših strukturnih dejavnosti. Od leta 
1990 so se izvajali urbani pilotni projekti. Od leta 1994 je pobuda Skupnosti URBAN 
spodbujala celovite modele lokalnega razvoja. Med zgledi dobrega ravnanja je tudi URBACT 
(evropski program za trajnostni razvoj mest).6

V obdobju 2000–2006 je bilo znotraj strukturnih skladov za urbano politiko izrecno 
namenjenih 16 milijard EUR. Od tega 15 milijard EUR za programe iz ciljev 1 in 2, 
usmerjene v prenovo mest. Poleg konkretnih ukrepov so se iz strukturnih skladov financirali 

                                               
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 evropski program, katerega cilj je spodbujati izmenjavo izkušenj med evropskimi mesti, na njih 
graditi ter razširjati znanje o vseh vprašanjih, povezanih s trajnostnim razvojem mest. 
URBACT I (2002–2006) se je uspešno izvajal v okviru 38 projektov v 217 mestih po Evropi.
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številni ukrepi v mestnih območjih, ki so vključevali vlaganja v infrastrukturo, podporo 
malim in srednje velikim podjetjem ter ukrepe vključevanja v družbo.7

 5. URBANA RAZSEŽNOST REGIONALNE POLITIKE 2007–2013

Medtem ko so bila v prejšnjem programskem obdobju za različne pobude programa URBAN 
namenjena posebna sredstva, v obdobju 2007–2013 ni več tako. Po sprejetju novih predpisov 
o strukturnih skladih je bila politika razvoja mest vključena med cilje kohezije, 
regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, kar poudarja pomen, ki ga Unija daje temu 
vidiku kohezijske politike.8

ZAKONODAJA IN NJEN VPLIV

Uredba o splošnih določbah9 trdi, da bi bilo treba bolj upoštevati mesta, zlasti srednje velika, 
z ovrednotenjem njihove vloge pri programiranju za spodbujanje regeneracije mestnih 
območij. Države članice, regije in organi upravljanja lahko v sklopu operativnih programov, 
ki jih sofinancira ESRR pod ciljema „konvergence“ in „regionalne konkurenčnosti in 
zaposlovanja“, organizirajo nadaljnji prenos prednostnih nalog, povezanih z regeneracijo 
mestnih območij, na mestne oblasti. Člen 27(4) uredbe poleg tega navaja, da nacionalni 
strateški referenčni okviri, kjer je primerno, vključujejo ukrepe, povezane s trajnostnim 
razvojem mestnih območij. Člen 37(4) iste uredbe navaja, da operativni programi vsebujejo 
podatke o pristopu k trajnostnemu razvoju mestnih območij, kjer je to primerno. V členu 37 
uredba navaja, da tudi operativni programi, ki jih financira ESRR, kjer je to primerno, prav 
tako vsebujejo podatke o pristopu k trajnostnemu razvoju mestnih območij. Vsebujejo lahko 
tudi seznam mest, izbranih za obravnavanje vprašanja mestnih območij, in postopke za 
nadaljnji prenos na mestne organe, po možnosti s pomočjo globalnih nepovratnih sredstev. 

Uredba o ESRR10 v členu 8 predvideva, da v primeru ukrepanja, ki vključuje trajnostni 
urbani razvoj, ESRR financira delovanje s področja financiranja ESS (ob upoštevanju 15-
odstotne omejitve kreditov, ki jih Skupnost dodeli za vsako prednostno nalogo operativnega 
programa). To je izjema od člena 34 splošne uredbe, ki omejitev določa pri 10 %. Člen navaja 
tudi seznam dejavnosti za spodbujanje trajnostnega razvoja mestnih območij, med njimi: 
krepitev gospodarske rasti, obnovo naravnega okolja, obnovo starih, opuščenih industrijskih 
območij, ohranitev in razvoj naravne in kulturne dediščine, spodbujanje podjetništva, 
lokalnega zaposlovanja in razvoja skupnosti ter zagotavljanje storitev prebivalstvu, ob 
upoštevanju spreminjajočih se demografskih struktur. Člen 8 Uredbe o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj poleg tega določa, da lahko posegi v ogroženih mestnih območjih 
vključujejo širši obseg pomoči, ki podpira razvoj sodelujočih, integriranih in trajnostnih 
strategij za spopadanje s koncentriranimi gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi problemi, 
ki vplivajo na mestna območja. 

                                               
7 Tretje poročilo o ekonomski in socialni koheziji, 2004; Priročnik EU o urbani razsežnosti v politikah Skupnosti 
2007–2013, 2007.
8 EP je to spremembo podprl v Beaupuyjevem poročilu.
9 Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999.
10 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1080/2006 z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999.
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Pri pripravi nacionalnih strateških referenčnih okvirov in operativnih programov se torej 
države članice spodbujajo, ne pa tudi obvezujejo, da vanje vključijo trajnostni razvoj 
mestnih območij kot strateško prednostno nalogo. Toda če tega ne bi storile, bi si zaradi 
pomena mest in strnjenih mestnih naselij v evropskem gospodarstvu s tem pokvarile 
morebitne načrte, da postanejo dinamičen akter v prizadevanjih Unije za dosego njenih 
ciljev.11

Doslej še ni bilo poglobljene ocene obsega izvajanja urbane razsežnosti v državah 
članicah. Vendar pa prva opažanja niso ugodna. Nacionalne oblasti in regije mestom 
večinoma niso omogočile nadaljnjega prenosa, saj so jim ljubši pozivi za zbiranje predlogov v 
različnih sektorskih politikah.

SMERNICE IN NJIHOVA VLOGA

Poleg novih uredb o strukturnih skladih je Svet izdal tudi strateške smernice Skupnosti12. V 
njih je cel del (2.1) namenjen prispevku mest k rasti in zaposlovanju. 
Strateške smernice Skupnosti poudarjajo, da je ena od značilnosti kohezijske politike – v 
nasprotju s sektorskimi politikami – njena zmožnost prilagajanja potrebam ter značilnostim 
konkretnih geografskih izzivov in priložnosti. Skladno s tem morajo države članice pri 
zasnovi programov in prednostnih nalog nameniti posebno pozornost tem posebnim 
ozemeljskim razsežnostim. Strateške smernice Skupnosti navajajo, da bi se lahko upoštevale 
tri bistvene razsežnosti urbane politike:

 vloga mest kot gibal regionalnega razvoja in središč inovacij,
 potreba po izboljšanju notranje kohezije mestnih območij (npr. boj proti socialni 

izključenosti, visoki in naraščajoči stopnji kriminala in splošnemu slabšanju kakovosti 
življenja v ogroženih mestnih predelih),

 spodbujanje bolj policentričnega regionalnega razvoja in uravnoteženega razvoja 
mestnih in velemestnih območij.

Smernice zagovarjajo tudi celostne načrte razvoja mest. Skladno z njimi je priprava srednje-
do dolgoročnega načrta za trajnostni razvoj mest navadno pogoj za uspeh, ker zagotavlja 
usklajenost naložb in njihove okoljske kakovosti.

Poudariti je treba, da si je Komisija v tesnem sodelovanju z nacionalnimi oblastmi 
prizadevala za vključitev prednostnih nalog za trajnostni razvoj mestnih območij v nacionalne 
strateške referenčne okvire. Vendar pa je težko reči, koliko države članice spoštujejo duha 
smernic.

INSTRUMENTI FINANČNEGA INŽENIRINGA IN NJIHOVA UPORABA

                                               
11 Lizbonskih in göteborških ciljev.
12 Sklep Sveta št. 2006/702/ES z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah Skupnosti o koheziji.
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Sedanje spremenjene uredbe organom upravljanja pri gospodarjenju s sredstvi, namenjenimi 
za razvoj mestnih območij, omogočajo uporabo najrazličnejših javno-zasebnih partnerstev. 
Tako se iz strukturnih skladov lahko financirajo dejavnosti finančnega inženiringa, kot so 
skladi tveganega kapitala, jamstveni skladi ali posojilni skladi. Evropska komisija in EIB sta 
razvili tri finančne instrumente: JEREMIE13, JASPERS14 in JESSICA15. 

JESSICA (skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v mestna območja) izkazuje 
največje zanimanje za razvoj mestnih območij. Njen namen je zagotavljanje učinka 
finančnega vzvoda z razpoložljivimi sredstvi. Povrnjena sredstva morajo biti vložena v razvoj 
mest ali ponovno dodeljena organu upravljanja za druge mestne projekte. Za zdaj je Jessica še 
vedno v povojih. Rezultati prve ocene naj bi bili na voljo septembra 2008, ko bo nemška 
delovna skupina poročala o njenem izvajanju.

URBACT II

Drugi cikel programa, URBACT II (2007–2013), izhaja iz izkušenj programa URBACT I
(2002–2006). Izziv programa URBACT II je izboljšati učinkovitost trajnostnih celovitih 
politik razvoja mestnih območij v Evropi s ciljem uresničevanja evropske lizbonske in 
göteborške strategije (prednostni pomen konkurenčnosti, rasti in zaposlovanja). Zanimivo pri 
programu URBACT II je, da je z vključitvijo ciljev pobude „Regije za gospodarske 
spremembe“ od vsakega partnerskega mesta zahteval, naj se zaveže k uveljavitvi celovitega 
načrta razvoja mesta. Omeniti je treba še velik razkorak med pobudami in resničnostjo, med 
tehniki in nosilci političnega odločanja. Poleg tega se zaradi sprememb geografskega obsega 
spremeni značaj obravnavane teme.

 6. Dosežki zaporednih predsedstev

Ker je urbana politika medvladna tema, je pomen zaporednih predsedstev za krepitev tega 
področja zelo velik. 

NEMČIJA:

Nemško predsedstvo je priznalo dejstvo, da je obdobje individualno optimiziranih 
stanovanjskih naselij in poslovnih con, prevelikih trgovskih centrov in velikih površin, 
namenjenih za promet, minilo. Predeli v mestih, namenjeni bivanju, delu in prostemu času, se 
morajo bolj prepletati. Posvetiti se je treba brezposelnosti v ogroženih mestnih središčih in 
tudi potrebam mladih, ki v njih živijo, po izobraževanju. Vrhunec nemškega predsedstva je 
bil podpis leipziške listine.

PORTUGALSKA:

                                               
13 Omogoča lažje financiranje novih podjetij, razvoja mikropodjetij ter malih in srednje velikih podjetij.
14 Podpira pripravo večjih projektov.
15 Podpira finančni inženiring na področju razvoja mest.
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Portugalsko predsedstvo je sprejelo prvi akcijski program za izvajanje teritorialne agende in 
poglobilo razprave o opredelitvi pojma teritorialne kohezije.

SLOVENIJA:

Slovensko predsedstvo je spodbudilo razpravo o vlogi in prispevku urbanizma v spopadanju z 
izzivi podnebnih sprememb in spodbujanju energetske učinkovitosti. Poudarilo je tudi 
pomen celovitega pristopa k projektnemu vodenju in politiki.

FRANCIJA:

Francosko predsedstvo želi začeti proces oblikovanja „kontrolnega seznama“ za izvajanje 
leipziške listine. Ta bi bil dinamična tabela, ki bi jo soustvarjali vsi sodelujoči, in bi se 
nenehno prilagajala. Cilj ni izoblikovati nespremenljiv niz ukrepov; pri tem je 
najpomembnejša prilagodljivost, ki zrcali najrazličnejše potrebe evropskih mest. 

ČEŠKA:

Češka pravkar pripravlja dokumente na nacionalni ravni skupaj z metodologijo za oblikovanje 
celovitih načrtov razvoja mest. Kot predsedujoča bo nadaljevala razpravo o skupnem pristopu 
k teritorialni koheziji v EU in njenih prednostnih usmeritvah. Kot pomembna in neločljiva 
tematika bo obravnavana tudi učinkovitost regionalne in teritorialne politike. V okviru 
predsedovanja bo organiziran tudi evropski dan mest.

 7. Možne prihodnje usmeritve:

Kot je razvidno, se na medvladni in mednarodni organizacijski ravni na področju z mesti 
povezane tematike in urbane razsežnosti regionalne politike dogaja veliko. Če bo Lizbonska 
pogodba v prihodnosti začela veljati, bosta teritorialna kohezija in razvoj mest kot njen 
sestavni del v skupni pristojnosti držav članic in Unije.

Zelo različna ustavna ureditev držav članic in različna razmerja med državno vlado ter 
regionalnimi ali lokalnimi oblastmi spodkopavajo kakršno koli usklajeno metodologijo, in 
čeprav bi morala večja učinkovitost različnih ravni upravljanja biti in tudi je pomembna pri 
regionalnem razvoju, je treba pri izboljšavah ustrezno upoštevati ustavne omejitve.

OPREDELITEV POJMA „MESTNI“

Opredelitve mestnih občin se med državami članicami močno razlikujejo. Zelo nejasno je, kaj 
je mestno okolje, in splošne opredelitve mestnega ni. Vendar se zdi zelo težko oblikovati 
skupno, jasno opredelitev, zato bi morali to prepustiti državam članicam skladno z načelom 
subsidiarnosti.

MESTNA PROBLEMATIKA IN STATISTIKA
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Mestna problematika in njena obravnava v korist vseh vpletenih se med posameznimi 
državami in mesti razlikujeta. Demografski upad, staranje prebivalstva ter izguba prebivalstva 
v mestih, kot je Leipzig, bodo omogočili strogo varovanje zelenih območij skupaj z ukrepi za 
oživitev mestnih jeder in opuščenih industrijskih območij, ne da bi sprožili rast cen zemljišč 
in nepremičnin. Enaki ukrepi v Londonu ali Parizu bi cene zemljišč in nepremičnin tako 
podražili, da bi to negativno vplivalo na vhodne naložbe, odpiranje delovnih mest, 
zaposlovanje kvalificiranih kadrov ali potrebno obnovo. To kaže, da je treba načelno dobre 
predloge prilagoditi potrebam na terenu. Mesto, ki doživlja gospodarski in socialni razmah, se 
mora širiti ne le navzgor, ob oživljanju osrednjih območij; širiti se mora tudi v vse strani16. 
Izmenjava izkušenj in najboljših načinov ravnanja bo vsekakor v pomoč pri preučevanju tega 
pojava, nemogoče pa je postaviti splošno pravilo. Poleg tega opredelitev strategije 
gospodarskega, socialnega in ozemeljskega razvoja zahteva, da se pojem mestnega omeji na 
tista območja, kjer je na voljo podroben niz podatkov, saj je probleme mogoče izmeriti samo 
z jasnimi in natančnimi podatki.

URBANA RAZSEŽNOST V REGIONALNI POLITIKI

Za izvajanje urbane razsežnosti so potrebni bolj pozorno spremljanje, bolj dovršeni kazalniki 
in razvoj podobnih metodologij za izvajanje celovitega trajnostnega razvoja mestnih območij. 

Čeprav kar mrgoli lepih besed o celoviti medsektorski politiki izvajanja, organi vodenja v 
državah članicah včasih niso prilagojeni spodbujanju horizontalnega sodelovanja. Posledica 
tega je pomanjkanje metodologije, ki bi bila prilagojena potrebam. Neobstoj 
medsektorskega organa upravljanja, pristojnega za potrebno koordinacijo in odločanje, je 
lahko velik problem.

Težave pri izvajanju je Unija skušala rešiti z oblikovanjem instrumenta ENPI17, ki naj bi 
olajšal čezmejno sodelovanje. Pametno bi bilo premisliti o zasnovi podobne upravljavske 
strukture, pristojne za uveljavljanje metodologije na ravni EU za izvajanje celovitega pristopa 
k trajnostnemu razvoju mestnih območij.

NADALJNJI PRENOS

Programe razvoja mest morajo na lokalni in regionalni ravni snovati in izvajati tisti, ki 
poznajo tamkajšnje prebivalstvo in poslovno okolje. V tem okviru je nadaljnji prenos zelo 
pomemben, tako za okrepitev upravne sposobnosti lokalne uprave ter za dejansko vključitev v 
ozemeljsko in evropsko rast. 

Ali bodo regionalne ali podregionalne organizacije v resnici pridobile več pristojnosti za 
programiranje in izvajanje strukturnih skladov, ni odvisno samo od oblikovanja pozitivnega 
okvira na ravni EU v obliki uredb in smernic, temveč tudi od tega, koliko so nacionalne vlade 
in upravni organi pripravljeni sprejeti in poskrbeti za večje dejansko sodelovanje. 

Vprašanje je, kako učinkovit je prostovoljni okvir. V prihodnosti bi si morali znotraj pristopa 
večstopenjskega vodenja zamisliti jasno vlogo mest poleg regionalnih in nacionalnih vlad kot 
                                               
16 Npr. specifične težave Bruslja.
17 Instrument evropskega sosedstva in partnerstva.
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posredniških organov. 

CELOVITI NAČRTI RAZVOJA MEST

Na ravni mest so že bili začrtani drugi razvojni načrti. Da bi bili načrti razvoja mest izvedljivi, 
je nujno, da se ustvari reprezentativna struktura upravljanja in odločanja. Poleg tega je celovit 
načrt razvoja mest prava pot le, če so na voljo zadostna sredstva.

JESSICA.

Jessica bi vsekakor morala biti osrednji vir financiranja trajnostnih projektov razvoja mest. 
Poudariti je treba njen obnovljivi mehanizem in njene možnosti za gospodarsko rast.

CELOVIT PRISTOP K URBANI RAZSEŽNOSTI 

Poleg regionalne politike še druge finančne politike Skupnosti vplivajo na mesta in ponujajo 
sredstva, ki se lahko uporabijo na mestnih območjih. Med njimi sta najpomembnejši evropska 
prometna politika ter evropska politika raziskav in razvoja. V prihodnosti bi morali biti 
tesneje povezani s kohezijsko politiko.
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