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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. zastáva názor, že by uskutočnenie integrovanej koncepcie pre miestnu politiku životného 
prostredia vrátane mestskej verejnej dopravy, mala byť kritériom pre získanie 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov a podpory Európskej investičnej banky. Vyzýva 
členské štáty aby zohľadnili uvedeného v národných rámcových programoch, 
operatívnych programoch a k uskutočneniu opatrení na zníženie využívania pôdy;

2. dôrazne žiada Komisiu o zosúladenie zhrnutie a zjednodušenie miestnych oznamovacích 
povinností týkajúcich sa existujúcich environmentálnych noriem EÚ do jednej 
integrovanej povinnosti a prispela tak k zníženiu zbytočnej byrokracie;

3. považuje za nevyhnutné, aby Komisia zahrnula do technických pokynov zoznam 
vhodných kľúčových ukazovateľov a zastáva názor, že integrované koncepcie musia 
obsahovať merateľné ciele;

4. víta zámer Komisie podporovať výmenu najlepších postupov v celej EÚ a navrhuje aj 
úprimnú a otvorenú výmenu negatívnych skúseností, aby sa v budúcnosti predišlo chybám 
pri rozvoji miest;

5. zdôrazňuje predovšetkým význam výskumnej činnosti mestského riadenia a vyzýva 
Komisiu, aby opäť zahrnula túto tému do 7.  rámcového programu v oblasti výskumu

6. považuje podporu siete národných centier pre životné prostredie v mestách za veľmi 
dôležité a víta ich zriadenie v rámci novej kohéznej politiky;

7. ľutuje, že sa Komisia bližšie nezaoberá významom vzťahu medzi mestami a okolitým 
prostredím pre trvalo udržateľný rozvoj miest;

8. ľutuje, že sa pri uskutočňovaní tejto koncepcie neberie dostatočne do úvahy úloha občana;

9. podporuje Komisiu, aby v rámci konzultácie v roku 2009 uskutočnila strednodobé 
hodnotenie realizácie technických usmernení.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V mestách žije odhadom 80 percent európskeho obyvateľstva. Úzko s tým súvisí výrazné 
zhoršovanie životného prostredia. Predložením Tematickej stratégie pre životné prostredie v 
mestách chce Európska komisia zlepšiť podmienky životného prostredia v európskych 
mestách. Táto stratégia je jednou zo siedmych plánovaných stratégií 6. environmentálneho 
akčného programu, prostredníctvom ktorej má Komisia v úmysle spojiť niekoľko, už 
existujúcich jednotlivých plánov do jedného integrovaného prístupu. 

Mestá sú hnacou silou pre rast a zamestnanosť.1 V tejto úlohe si mestá navzájom konkurujú aj 
pri usídľovaní investorov a výstavbe nových atraktívnych bytových priestorov. 

Neobmedzené využívanie pôdy v EÚ predstavuje 120 ha denne a je v rozpore s trvalo 
udržateľným rozvojom. V mestách je čoraz menej priestorov, ktoré sú k dispozícii na 
kompenzačné a alternatívne riešenia vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu životného 
prostredia.

Preto by sa pri vyčleňovaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov malo uprednostniť 
využitie pôdy, ktorá sa už používa, alebo nevyužitej pôdy. Hľadisko ochrany životného 
prostredia treba predovšetkým vziať do úvahy pri vypracúvaní národných rámcových a 
operačných programov. Pri vyčleňovaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov by sa mali 
uprednostniť integrované koncepcie miestnej politiky ochrany životného prostredia vrátane 
plánov zameraných na trvalo udržateľnú mestskú verejnú dopravu.

Je nevyhnutné, aby Komisia začlenila do technických usmernení zoznam príslušných 
základných ukazovateľov, aby sa mohol merať úspech tematickej stratégie. Ukazovatele a 
systémy hodnotenia s platnosťou pre EÚ sú potrebné, aby bolo možné porovnať problémy a 
úspechy. Rovnako pomôžu určiť všeobecné smerovanie budúcich výdavkov, plánovania a 
rozvoja. Všeobecná účasť verejnosti na plánovaní a hodnotení ponúka príležitosť 
sprostredkovať ciele a obsah európskej politiky.

V tejto súvislosti je poľutovaniahodné, že Komisia nevenuje dostatočnú pozornosť úlohe 
sociálnych partnerov pri úspešnom presadzovaní integrovanej koncepcie z hľadiska miestnej
politiky životného prostredia. Politické ciele majú najväčšie vyhliadky na úspech, ak sa 
navrhujú a uskutočňujú spolu s príslušnými občanmi. Týmto spôsobom je možné skutočné 
zosobnenie sa so stanovenými cieľmi a opatreniami.

Komisia nezohľadňuje v tejto stratégii ani význam interakcie medzi mestami a ich okolím.
Tento vzťah má predsa len symbolickú povahu: dobré spojenie medzi mestom a jeho okolím 
zabezpečené verejnou dopravou znižuje osobnú dopravu v rámci mesta. Vytvorenie zelených 
oblastí v mestách môže znížiť odchádzanie obyvateľov do okolitých oblastí. Rekreačné 
priestory v okolí miest prispievajú k zvýšeniu kvality života celého regiónu. Mestské i 
predmestské oblasti potrebujú rôznorodé usporiadanie spolu s obchodmi, bytmi a pracovnými 
príležitosťami, aby sa čo najviac obmedzili prílev dochádzajúcich.

Vo všeobecnosti je poľutovaniahodné, že konečný dokument Komisie už neobsahuje mnohé z 

  
1 Pracovný dokument oddelení Komisie. Kohézna politika a mestá. 23.11.2005.
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pozitívnych odporúčaní z prvého oznámenia.1 Napriek tomu je chvályhodné, že ciele tejto 
stratégie sa nepresadzujú prostredníctvom nových právnych predpisov. Neprejavuje sa 
nedostatok cieľov na úrovni miestnych úradov, ale skôr nedostatočné plnenie existujúcich 
záväzkov. Preto by stratégia mala napomôcť obmedzeniu byrokracie zosúladením a 
zjednodušením rozličných miestnych oznamovacích povinností.

Je vítané, že prepojením prostredníctvom sietí sa podporuje výmena skúseností. Aby sa len 
nepridávali informácie do početných existujúcich databánk s najlepšími postupmi, prvoradý 
význam by mala byť praktická spolupráca. Okrem toho môže výmena negatívnych skúseností 
prispieť k tomu, aby sa predišlo chybám.

V tejto súvislosti má podstatnú úlohu vytvorenie environmentálnych sietí v mestách. Mali by 
sa podporovať v rámci novej kohéznej politiky. Hodnotenie skúseností získaných s URBACT, 
pilotnou sieťou národných centier by sa mohlo využiť na to, aby sa položil základný kameň 
pre európsky rámcový program výmeny skúseností v rozvoji miest.

Rozvoj miest a mestská politika životného prostredia úzko súvisia so sociálnymi, 
hospodárskymi, priestorovými a demografickými výzvami. Preto treba pracovať na 
inovatívnych riešeniach. Z tohto dôvodu je nevyhnutné opätovné začlenenie výskumu v tejto 
oblasti do 7. rámcového programu2.

Strednodobé hodnotenie sa plánuje na rok 2009 a malo by prispieť k zlepšeniu podmienok 
životného prostredia v mestách a tiež k hodnoteniu účinnosti pridelených finančných zdrojov, 
čím sa umožní prijať náležité závery.

  
1 KOM(2004) 60
2 KOM(2005) 119


