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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o tematické strategii pro městské životní prostředí
(2006/2061(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o městské dimenzi v souvislosti s 
rozšířením1 a usnesení ze dne 18. ledna 2006 o environmentálních aspektech trvale 
udržitelného rozvoje2,

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o tematické strategii pro 
městské životní prostředí (KOM(2005)0718),

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálními výboru a Výboru regionů „K tematické strategii pro městské 
životní prostředí“ (KOM(2004)0060),

– s ohledem na rozhodnutí č. 1600/2002/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne  
22. července 2002, kterým se stanoví šestý akční program Společenství pro životní 
prostředí,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanoviska Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro dopravu a cestovní ruch
(A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že asi 80 % evropských obyvatel žije ve městech, přesto jsou jejich 
potřeby a zájmy velmi málo zohledněny ve fondech, projektech, iniciativách a strategiích 
Evropské unie,

B. vzhledem k tomu, že cílem tematické strategie pro městské životní prostředí je přispět 
k celkovému působení evropských měst na životní prostředí tím, že se sníží byrokracie a 
zvýší účinnost uplatňování politiky životního prostředí a podpoří dlouhodobé plánování 
z hlediska životního prostředí na místní úrovni, 

C. vzhledem k tomu, že ačkoli podíl veřejné dopravy v nových členských státech klesá, je 
pořád vyšší než v případě starých členských států, zatímco využívání osobních vozů
dramaticky stoupá a je tudíž potřeba přijmout okamžitá a efektivní opatření na evropské 
úrovni, 

D. vzhledem k tomu, že 6. akční program pro životní prostředí propagoval zejména potřebu 
vyřešit rostoucí objem dopravy a dosáhnout významného snížení růstu dopravy a růstu 
HDP,

E. vzhledem k tomu, že by se na městské úrovni měla řešit také energetická závislost 
Evropské unie, jelikož za největší růst spotřeby energie je zodpovědné dopravní odvětví, a 

  
1 Přijatá znění, P6_TA-PROV(2005)0387.
2 Přijatá znění, P6_TA-PROV(2006)0020.
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vzhledem k tomu, že se o politikách pro jiná odvětví, jako je bydlení a topení, většinou 
rozhoduje na místní úrovni,

1. vítá sdělení Komise o tematické strategii pro městské životní prostředí; domnívá se 
ovšem, že k dosažení cílů stanovených v 6. akčním programu pro životní prostředí je 
nedostačující; 

2. vyjadřuje politování nad tím, že navzdory záměrům 6. akčního programu pro životní 
prostředí nenavrhla Komise žádná právně závazná opatření a lhůty, které by se týkaly cílů 
stanovených v tomto programu;

3. dále vyjadřuje politování nad tím, že tematická strategie pro městské životní prostředí 
neusiluje o rovnováhu mezi evropskou politiku pro městské a venkovské oblasti; domnívá 
se, že toto opomíjení městských a příměstských problémů vedlo v některých členských 
státech k nepokojům a krizím; 

4. vyzývá Komisi, aby vydala pokyny pro uplatňování nadcházející směrnice o kvalitě 
vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu a zajistila řádné plnění tohoto právního 
předpisu;

5. zdůrazňuje, že udržitelný plán řízení měst a udržitelný plán městské dopravy by měly být 
vyžadovány právními předpisy Společenství – jak bylo navrženo v dřívějším sdělení 
Komise (KOM(2004)0060) – v případě každé aglomerace o více než 100 000 obyvatelích;
takový předpis by měl zahrnovat jasné lhůty a závazné cíle stanovené na místní i evropské 
úrovni, jelikož dobrovolná opatření se v minulosti neosvědčila;

6. domnívá se, že udržitelný plán řízení měst by měl mimo jiné zohledňovat tyto dokumenty:

- plán pro nakládání s odpady (pozměněná směrnice 75/442/EHS),
- hlukové mapy a akční plány, jsou-li k dispozici (směrnice 2002/49/ES),
- místní plán či program týkající se znečištění vzduchu, je-li k dispozici (směrnice

96/62/ES),
- místní plány či programy zaměřené na životního prostředí podle směrnice 2001/42/ES;

7. domnívá se, že udržitelný plán řízení měst by měl být sestaven takto:

a) sběr údajů a příslušných informací zahrnujících:

- oblasti uvedené v bodě 6 tohoto usnesení,
- místní emise skleníkových plynů,
- strukturu města a podíl zeleně,
- místní používání pesticidů,
- zdravotní problémy související s životním prostředím,
- možnosti vhodného prostředí bez překážek pro zdravotně postižené, starší občany 

a jiné,

b) cíle týkající se:
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- zlepšení situace v oblastech uvedených v bodě a),
- zahrnutí udržitelnosti do všech oblastí městské politiky,
- harmonizace s udržitelnými plány městské dopravy,

c) praktická opatření a činnosti, která je třeba učinit, aby byly splněny cíle uvedené 
v bodě b);

8. zdůrazňuje, že by se nevládní organizace a jiné zúčastněné strany měly podílet na přípravě 
udržitelných plánů řízení měst, které by měly být k dispozici veřejnosti; dále se domnívá, 
že je rovněž nezbytné pravidelně hodnotit učiněný pokrok a šířit výsledky těchto 
hodnocení;

9. vyzývá Komisi, aby v rámci nového rozvoje měst navrhla cíl rozlohy zeleně na každého 
obyvatele, a domnívá se, že tento cíl by měl být zahrnut do udržitelných plánů řízení měst, 
aby se zabránilo omezení zeleně ve městských oblastech, které tento cíl nesplní;

Udržitelné řízení měst

10. vyzývá členské státy, aby ve svých národních strategických referenčních rámcích a 
operačních programech upřednostňovaly projekty omezující využívání zelené louky a 
podporující rozvoj nevyužitých průmyslových objektů;

11. vyzývá členské státy, aby podporovaly využívání systému environmentálního 
managementu a auditů ze strany místních orgánů;

12. podporuje propagaci kompostování namísto pálení odpadní vegetace s cílem zabránit
místnímu znečištění;

13. považuje rovněž za důležité, aby občané byli více zapojeni do místního rozhodování 
pomocí jak politických, tak technických prostředků;

Udržitelná městská doprava

14. navrhuje, aby v období 2002–2012 bylo dosaženo 5% posunu v osobovém kilometru od 
individuální dopravy a vozů ve prospěch udržitelných dopravních metod, jako je veřejná 
doprava a cyklistika;

15. zdůrazňuje, že přístup všech lidí k mobilitě (i těch, kteří nemají přístup k osobnímu 
vozidlu) je sociálním faktorem, který je potřeba zohlednit;

16. domnívá se, že udržitelné plány městské dopravy by měly zahrnovat prostředky, pomocí 
nichž místní orgány zamýšlejí:

- propagovat nemotorizované způsoby dopravy, jako je cyklistika a chůze, tím, že bude 
vybudována rozsáhlá síť cyklostezek a vytvořeny bezpečné cesty a přechody pro 
chodce, 

- propagovat veřejnou dopravu využíváním evropských prostředků na rozvoj 
infrastruktury veřejné dopravy a šířit informace o stávajících kladných příkladech, 
jako je zavedení integrovaných systémů určování cen a vydávání lístků a rozvoj 
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systémů P+R,

- bojovat proti rostoucímu využívání osobních vozů prostřednictvím omezení parkování 
a zavedení mýtného za vjezd do centra;

17. navrhuje omezit rychlost v městských centrech na 30 km/hod s cílem snížit do roku 2010 
úmrtí na silnicích o 50 %, jak je uvedeno v bílé knize o evropské dopravní politice;

18. navrhuje zavedení městských logistických plánů s cílem omezit a zlepšit transport zboží 
ve městech;

19. připomíná, že znečištění vzduchu je z velké míry zodpovědné za zdravotní problémy
v EU; zdůrazňuje proto, že města s vysokým stupněm znečištění vzduchu by měla
uvažovat o zavedení mýtného za vjezd do centra a zón s nízkými emisemi;

Udržitelné městské plánování

20. bere na vědomí, že Komise vhodně identifikovala problémy a zhodnotila současnou 
situaci v této oblasti; nenavrhla ovšem žádná opatření k tomu, aby ji vyřešila;

21. považuje rovněž za problematické sociální hledisko milionů lidí, kteří bydlí na masově 
vyráběných, prefabrikovaných sídlištích; vyzývá proto členské státy, aby podporovaly 
financování projektů zaměřených na obnovu těchto míst/předměstí tím, že zaujmou 
holistický (zejména sociální, kulturní a environmentální) přístup; 

22. zdůrazňuje, že některé historické čtvrti – cenné části našeho společného dědictví – byly ve 
městech po desetiletí přehlíženy; vyzývá proto Komisi, aby vydala pokyny s cílem 
propagace vhodné obnovy těchto míst;  

23. má za to, že v zájmu vyřešení problému změny klimatu ve městech, jako je nedostatek 
přirozené ventilace, který způsobuje období velmi vysokých teplot a silné znečištění 
vzduchu, měl by být do městského plánování zahrnut výzkum městského klimatu, aby se 
zabránilo efektu aerodynamického tunelu způsobeného výškovými budovami; zdůrazňuje, 
že ztráta zeleně snižuje přirozenou ventilaci;

24. naléhavě žádá členské státy, aby propagovaly projekty spolufinancované EU zaměřené na 
rozvoj a modernizaci vytápění městských čtvrtí a podporovaly širší výstavbu a využívání 
tohoto typu vytápění; v tomto ohledu zdůrazňuje, že v případě energetické krize je s tímto 
druhem vytápění přechod na jiný zdroj energie snadnější;

25. zdůrazňuje skutečnost, že by měly být vyvinuty nové metody vodohospodářství ve 
městech zaměřené na udržování dešťové vody ve městech během horkých a suchých lét
na delší dobu;

Udržitelná městská výstavba

26. vyjadřuje politování nad tím, že ačkoli udržitelná městská výstavba byla určena jako jedna 
ze čtyř hlavních oblastí dokumentu „K tematické strategii pro městské životní prostředí“, 
postrádá navrhovaná strategie jakákoli specifická opatření v této oblasti;
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27. zdůrazňuje význam zvýšeného působení budov s energeticky účinným designem (těsnění, 
využití obnovitelných zdrojů energie, zelené střechy, pasivní/aktivní solární design, 
nízkoenergetické budovy atd.) na životní prostředí; podporuje využívání obnovitelných 
zdrojů energie v městském prostředí; 

28. navrhuje, aby finanční prostředky EU byly přiděleny a využity členskými státy k obnově 
budov a čtvrtí;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Přibližně 80 % evropských obyvatel žije ve městech, jejich potřeby a zájmy jsou však ve 
fondech, projektech, iniciativách a strategiích Evropské unie velmi málo zohledněny. 
Přinejmenším pokud jde o úroveň financování pocházejícího z EU jsou tito obyvatelé měst 
druhořadými občany Evropské unie. Opomíjení městských a příměstských problémů vede 
v některých členských státech k nepokojům a krizím, a to i u věrných zastánců vysokých 
dotací pro zemědělství namísto vyrovnanějšího financování venkovských a městských oblastí. 

Sdělení Komise nazvané „K tematické strategii městského životního prostředí“ bylo daleko 
ambicióznější než její konečný návrh. Cílem je přispět na úrovni EU k rozvoji stabilního 
rámce, od něhož se budou odvíjet místní iniciativy založené na osvědčených postupech, 
přičemž výběr řešení a cílů bude záviset na místních zákonodárcích. Klíčovým prvkem tohoto 
rámce je, aby hlavní města a městské aglomerace o více než 100 000 obyvatelích (tj. 500 
největších měst pětadvacítky) přijaly plán řízení životního prostředí měst, který by měl 
zahrnovat cíle, jež by umožnily dosáhnout udržitelného městského životního prostředí, a který 
by měl uskutečňovat vhodný systém environmentálního managementu k řízení jeho 
uskutečňování. Váš zpravodaj upřímně věří, že tento cíl prospěje zájmu měst a neomezí jejich 
právo výběru vhodných opatření podle tohoto rámce.    

Demokratický rozhodovací proces ve městech může být vylepšen politickými i technickými 
prostředky. Na politické úrovni by měla být kombinována konzultativní (přímá) a 
reprezentativní demokracie. Ve městě nebo jeho části či na úrovni místní jednotky – podle 
dané problematiky – je zapotřebí pořádat více referend o místních otázkách. Pokud chtějí 
místní orgány znát názor svých občanů, mohou použít referend, elektronického hlasování 
nebo konzultací ad-hoc na místní úrovni. Internetové služby mohou podávat aktuální 
informace o veřejných problémech, jako jsou ukazatelé životního prostředí, údaje o aktuální 
kvalitě vzduchu atd. Nemělo by se ovšem zapomínat na občany, kteří nemají přístup 
k Internetu a médiím, pro ně by měly být využity tradičnější metody podávání informací. 

Klíčovým faktorem ke změně místní politiky je školení zaměstnanců místního orgánu a 
zákonodárců, které by prohloubilo jejich povědomí o udržitelnosti. Je také zapotřebí 
koordinace na evropské úrovni tím, že budou poskytnuty studie o osvědčených postupech a
učebnice a vytvořen celoevropský program. Návrh Komise je v tomto ohledu dobře zaměřen,
postrádá ovšem konkrétní činnosti a lhůty. Jelikož politika životního prostředí zahrnuje 
všechny typy oblastí politiky, měly by být jednotlivé oblasti politiky progresivně 
koordinovány prostřednictvím systémů udržitelného řízení měst, jichž by se od začátku měli 
účastnit všichni zákonodárci, aby se ve všech oblastech politiky odrážela problematika 
životního prostředí. Aby bylo možno tohoto cíle dosáhnout, je zapotřebí celoevropská
koordinace a financování.    

Doprava:

Omezení rychlosti v centrech a jiných obytných čtvrtích (případně v celém městě) snižuje 
počet nehod (zejména těch vážných) a znamená nižší emise látek znečišťujících ovzduší a 
menší hluk. Podle místních okolností a zvyků by se omezení rychlosti mělo pohybovat mezi 
30 km/hod až 50 km/hod. Přísnější rychlostní kontroly mohou zachránit lidské životy i životní 
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prostředí, jejich opomíjení je potom zodpovědné za řadu tragických úmrtí. 

V centrech je nutné omezení (a nikoli budování) parkovacích míst. Nová parkovací místa by 
měla být vytvořena u vnějších stanic metra a systému příměstských či vnitrostátních železnic.

Nemotorizovaná doprava by měla být upřednostňována před všemi ostatními druhy dopravy, 
veřejná doprava před soukromými vozy, malé a ekologičtější vozy před jinými vozidly: to je 
základní pravidlo udržitelné dopravní politiky. Nemotorizovaná doprava (chůze a cyklistika) 
si žádá vybudování široké sítě cyklostezek. Chodci by měli být podporováni v tom, aby 
chodili po bezpečných cestách a přechodech. V případě dvouúrovňových přechodů by neměli 
chodit podchodem či nadchodem chodci, měla by tam jezdit vozidla. Parkování na chodníku 
by mělo být přísně zakázáno a řádně pokutováno. 

Vedle nákladných systémů podzemní dráhy existují další alternativní způsoby veřejné 
dopravy. V celé Evropě nabývá nového významu tramvaj. Podle místních okolností mohou 
být části kolejí vedeny pod zemí („předchůdce metra“), ve vnějších částech města mohou 
tramvaje jezdit po uzavřených kolejích, jako tzv. „rychlé tramvaje“. Užitečnou součástí sítí 
veřejné dopravy je též příměstská pozemní elektrizovaná železnice. Bez běžného metra 
(podzemní dráhy) si ovšem moderní město lze jen těžko představit.       

Podstatnou úlohu v moderním městském životě hraje noční veřejná doprava. Dává mládeži
z předměstí příležitost účastnit se městského života a snižuje počet tzv. „diskotékových 
nehod“ na silnicích.

Vybírání mýtného za vjezd do centra pomocí elektronických systémů, které již existuje
v Londýně a Stockholmu, je velmi úspěšné a do budoucna znamená jedinou možnou cestu i
pro další evropská města. V některých městech (např. v Budapešti) může z praktických 
důvodů plnit stejný účel vybírání mýtného za přejezd přes most, navíc je tento systém 
mnohem lacinější a jednodušší, neboť většina vozidel přejede přes most přinejmenším dvakrát
za den. 

Podíl veřejné dopravy v rámci veškeré dopravy zůstává v nových členských státech vyšší, než 
je tomu v případě původních členských států. Tento poměr je třeba zachovat a systém veřejné 
dopravy zdokonalit propojením evropského, národního a místního úsilí.   

Každé město by mělo sestavit plán na omezení požadavků provozu soukromých vozidel 
prostřednictvím jasných a případně závazných cílů. Je samozřejmě zapotřebí efektivní a 
ekologické veřejné dopravy. Financování rozvoje hromadné dopravy z prostředků EU a 
snížení provozu soukromých vozidel může být propojeno, lhůty musí být 
samozřejmě realistické.  

Je zapotřebí integrovaných systémů na stanovení cen a vydávání lístků, které by pokryly
nejen systém veřejné dopravy celého města, ale také příměstský železniční systém a 
příslušnou část národní železnice.

Vlny veder:

Vlny veder vytvářejí v řadě měst během horkých letních dnů a nocí nesnesitelné podmínky. 
V důsledku globální změny klimatu můžeme do budoucna počítat ještě s teplejšími léty. Vlny 
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veder každé léto zabíjejí desítky tisíc evropských občanů, kteří umírají bolestnou a ponižující 
smrtí. Plány pro mimořádné situace v důsledku vln veder jsou snad s výjimkou některých 
severských zemí nezbytností ve všech evropských městech. Základní opatření na vlny veder 
jsou jednoduchá: více vody, více zeleně, omezení emisí z aut a v některých případech 
klimatizační systém. Lepší než klimatizace, která má špatný vliv jak na zdraví jednotlivců, tak 
na globální klima, jsou ovšem zelené střechy a fasády, čerstvá voda a přirozené chladící 
systémy. „Dlouhá horká léta“ jsou na cestě a hrají důležitou roli v městské politice. Městské 
plánování by se mělo vyhýbat horkým uličkám s vestavěnými větrnými kanály a vlastní 
ventilaci ve městech. 

Zelená města:

Je nutné, aby se městská centra stala atraktivním místem k bydlení. To vyžaduje více zeleně 
v centrech. K vylepšení ducha městského centra stačí i nějakých deset čtverečních metrů 
zelených ostrůvků s tím, že poblíž budou větší parky a zahrady. Důležitou součástí měst, kde 
lidé mohou žít, jsou větší parky, městské lesíky, jezera a jiná zelená místa vybudovaná mimo 
centrum. V městských oblastech také žije řada živočišných druhů a i v dnešní době se 
biodiverzita v našich městech někdy dokonce rozrůstá. Zvířata se do jisté míry dokáží 
městským podmínkám přizpůsobit. Pro většinu městských dětí znamenají „faunu“. Zábavné 
informační plakáty, živé uvedení do „Města zvířat“, venkovní „hodiny biologie“ s učiteli a 
odborníky na péči o zvířata mohou vést k vytvoření generací citlivějších na otázky životního 
prostředí.    

Venkovní aktivity tvoří důležitou součást městského života. Představují cennou tradiční 
hodnotu jihoevropského způsobu života a těší se stále širší obliby v západní a střední Evropě. 
Uzavřené parky a zahrady sice čistí vzduch, neslouží však skutečným potřebám obyvatel 
měst. Od jara do podzimu závisí kvalita městského života do značné míry na pořádání 
venkovních událostí. Lidé, kteří se účastní venkovního koncertu, vědí, co znamená nebezpečí 
znečištění vzduchu a hluk z aut. Veřejné venkovní promítání a jiná veřejná představení 
poskytují mládeži, důchodcům i turistům bezplatnou zábavu. Mezi užitečné projekty patří i 
letní městské pláže (jako např. v posledních letech v Paříži, Bruselu a Budapešti), které lákají 
stovky tisíc obyvatel měst. Města by se neměla v létě stávat vězením, nýbrž příjemným a 
barevným místem pro ty, kteří ho nemohou opustit a odjet na dlouhé prázdniny. 

Obnova říčních břehů, starých nábřeží a doků otevírá městskému životu nové prostory, 
obnova otevřené vodní plochy navíc osvěžuje životní prostředí.  

Podstatnými prvky udržitelné budoucnosti jsou i hospodárné využití a zpracování vody včetně 
skladování a opětovného využití dešťové vody či racionální splachování záchodů.

Problematika živelného růstu měst a předměstí:

Jak ve starých, tak i v nových členských státech bydlí desítky milionů lidí na hromadně 
vyráběných, prefabrikovaných sídlištích. V řadě západních měst se z nich stávají ghetta, ať už 
z etnického, tak i sociální hlediska. K obnově těchto předměstí je zapotřebí komplexních 
sociálních a kulturních programů a programů zaměřených na životní prostředí. Jsou nutné 
dobré školy a odborné vzdělání, pracovní místa se stálou smlouvou, porozumění rozličných 
kultur (jak místní, tak země původu), dobrá veřejná doprava do centra a na pracoviště (do 
škol). Ve střední Evropě se tato sídliště zatím ghetty nestala, většina jejich obyvatel nadále 
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patří ke spodní střední třídě. V jejich případě je znepokojující fyzický stav těchto domů. 
V deseti nových členských státech je oprava a obnova sídlišť nezbytným krokem k zachování 
sociálního klidu a zlepšení městského života.

Centrum města není pouze místem pro nákupy či administrativní městskou částí. Bez obyvatel 
je městské centrum mrtvým místem, bez žijícího centra je navzdory rozličným městským 
částem celé město prázdným místem. Staré domy by měly být opraveny a vylepšeny, aby 
v nich mohli bydlet lidé včetně mladých párů s malými dětmi. Měla by být respektována 
tradiční výstavba a architektonické hodnoty centra. Historické památky a tzv. památky by 
však neměly bránit zdravému rozvoji center měst. Je zapotřebí dosáhnout rozumného 
kompromisu mezi architektonickým dědictvím a obnovou městského centra. Nejedná se o 
radikální změny, je zde ovšem skutečná potřeba nových budov, občas za starými fasádami. 
Kromě nových bytů jsou zapotřebí také nové školy, školky, veřejné knihovny, malé veřejné
zahrady a jiné veřejné instituce.   

Váš zpravodaj chápe také demografickou výzvu našich společností, tato zpráva má ovšem svá 
přirozená omezení. Vzhledem k tomu, že velká většina našich občanů žije v městských 
oblastech, závisí naše udržitelná demografická budoucnost také na životních podmínkách a 
životním prostředí v našich městech.


