
PR\608464SK.doc PE 371.854v01-00

Externý preklad

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2006/2061(INI)

5.4.2006

NÁVRH SPRÁVY
o tematickej stratégii pre životné prostredie v mestách
(2006/2061(INI))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Gyula Hegyi



PE 371.854v01-00

Externý preklad 2/11 PR\608464SK.doc

Externý preklad

SK

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................................................................8



PR\608464SK.doc 3/11 PE 371.854v01-00

Externý preklad

Externý preklad

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o tematickej stratégii pre životné prostredie v mestách
(2006/2061(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje oznámenia z 13. októbra 2005 o urbanistickom rozmere v súvislosti 
s rozšírením1 a z 18. januára 2006 o environmentálnych aspektoch udržateľného rozvoja2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o  Tematickej 
stratégii pre životné prostredie v mestách (KOM(2005)0718),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Smerom k tematickej stratégii 
pre životné prostredie v mestách“ (KOM(2004)0060),

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 
2002, ktorým sa ustanovuje Šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (6. 
EAP),

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre dopravu a cestovný ruch 
(A6-0000/2006),

A. keďže približne 80 % obyvateľov Európy žije v mestách, ich potreby a záujmy nie sú 
dostatočne zastúpené vo fondoch, projektoch, iniciatívach a stratégiách Európskej únie,

B. keďže cieľom Tematickej stratégie pre životné prostredie v mestách (TSUE) je podporiť 
celkovú environmentálnu činnosť v mestách Európy znižovaním byrokracie a posilnením 
účinnosti zavádzania environmentálnej politiky a podporou dlhodobých 
environmentálnych plánov na miestnej úrovni,

C. keďže, napriek tomu, že podiel verejnej dopravy v nových členských štátoch klesá, je stále 
vyšší ako v starých členských štátoch, kde dramaticky stúpa používanie osobných áut, 
preto je potrebné prijať okamžité a prísne európske opatrenia,

D. keďže 6. EAP podporil predovšetkým potrebu riešiť rast dopravného ruchu a dosiahnuť 
výrazné odelenie  rastu dopravy od rastu HDP,

E. keďže závislosť od energií v Európskej únii by sa mala riešiť tiež na úrovni miest, pričom 
najväčší nárast spotreby energie je v dopravnom sektore, a keďže o politikách v ostatných 

  
1 Prijaté texty, P6_TA-PROV(2005)0387.
2 Prijaté texty, P6_TA-PROV(2006)0020.
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sektoroch, ako je bytová výstavba a vykurovanie, sa v podstate rozhoduje na lokálnej 
úrovni,

1. víta oznámenie Komisie o TSUE; domnieva sa však, že nestačí dosiahnuť ciele stanovené 
v 6. EAP;

2. ľutuje, že na rozdiel od zámerov 6. EAP Komisia nenavrhla právne záväzné opatrenia a
konečné termíny na splnenie cieľov stanovených v 6. EAP;

3. ľutuje, že TSUE sa nepokúša zladiť európske politiky medzi mestskými a vidieckymi 
oblasťami; domnieva sa, že toto zanedbávanie mestských a prímestských problémov 
spôsobilo nepokoje a krízy v niektorých členských štátoch;

4. vyzýva Komisiu, aby vydala usmernenia o uplatnení pripravovanej smernice o kvalite 
ovzdušia a čistejšom vzduchu pre Európu, a aby zabezpečila jej úplné uzákonenie;

5. zdôrazňuje, že právne predpisy Spoločenstva by mali vyžadovať plán trvalo udržateľného 
mestského riadenia (SUMP) a plán trvalo udržateľnej mestskej dopravy (SUTP) – ako 
bolo navrhnuté v predchádzajúcom oznámení Komisie (KOM(2004)0060) – pre každú 
aglomeráciu, v ktorej žije viac ako 100 000 obyvateľov; takéto predpisy by mali 
obsahovať jasné termíny a záväzné ciele stanovené na miestnej a európskej úrovni, keďže 
dobrovoľné opatrenia sa v minulosti neosvedčili;

6. domnieva sa, že SUMP by mal zohľadniť aj nasledujúce dokumenty:

- plán odpadového hospodárstva (smernica 75/442/EHS, v znení neskorších zmien a 
doplnení)

- mapy environmentálneho hluku a akčné plány, ak sú dostupné (smernica 2002/49/ES) 
- lokálne plány alebo programy na zlepšenie kvality ovzdušia, ak sú dostupné (smernica 

96/62/ES)
- lokálne plány a programy s významnými účinkami na životné prostredie v súlade so 

smernicou 2001/42/ES;

7. domnieva sa, že plány SUMP by sa mali zostavovať nasledovne:

a) zbieranie údajov a príslušných informácií, ktoré sa týkajú:

- oblastí uvedených v odseku 6 tohto uznesenia,
- emisií skleníkového plynu na lokálnej úrovni,
- mestskej výstavby a rozsahu zelených oblastí,
- používania biocídov na lokálnej úrovni,
- zdravotných problémov vyplývajúcich zo životného prostredia,
- možností životného prostredia bez prekážok pre zdravotne postihnutých, starších a 

ostatných ľudí,
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b) ciele, ktoré sa týkajú:

- zlepšenia situácie v oblastiach uvedených v bode a),
- integrácie udržateľnosti do oblastí mestskej politiky,
- harmonizácie s plánmi SUTP,

c) prijatie praktických opatrení a činností na dosiahnutie cieľov uvedených v bode b);

8. zdôrazňuje, že mimovládne organizácie a ďalší držitelia balíkov akcií by sa mali 
zúčastňovať na prípravách plánov SUMP, ktoré by mali byť sprístupnené verejnosti; ďalej 
sa domnieva, že je tiež nevyhnutné pravidelne hodnotiť dosiahnutý pokrok a šíriť 
výsledky týchto hodnotení;

9. vyzýva Komisiu, aby navrhla ciele pre výsadbu zelených plôch na jedného občana v novej 
mestskej výstavbe a domnieva sa, že tento cieľ by mal byť zahrnutý v plánoch SUMP, aby 
sa zabránilo znižovaniu zelených plôch v mestských oblastiach, ktoré nedosahujú tento 
cieľ;

Plán trvalo udržateľného mestského riadenia

10. vyzýva členské štáty, aby vo svojich národných strategických referenčných rámcoch a 
operačných programoch uprednostňovali projekty, ktoré obmedzujú zelené oblasti a 
podporujú rozvoj hnedých oblastí;

11. vyzýva členské štáty, aby podporovali využívanie programu environmentálneho riadenia a 
auditu miestnymi orgánmi;

12. podporuje myšlienku kompostovania ako protikladu k spaľovaniu, prírodného spracovania 
odpadu s cieľom zabrániť lokálnemu znečisteniu;

13. domnieva sa, že je tiež dôležité, aby sa občania viac zúčastňovali na lokálnych 
rozhodnutiach tak politickými, ako aj technickými prostriedkami;

Trvalo udržateľná mestská doprava

14. navrhuje, aby sa v období rokov 2002 – 2012 presunulo 5 % kilometrov najazdených 
osobnými autami do udržateľných spôsobov dopravy, ako je verejná doprava a cyklistika;

15. zdôrazňuje, že prístup k mobilite pre všetkých (aj pre tých, pre ktorých je osobné auto 
nedostupné) je sociálnym faktorom, ktorý treba zohľadniť;

16. domnieva sa, že plány SUTP by mali zahŕňať prostriedky, ktoré miestne orgány 
zamýšľajú použiť na:

- podporu foriem bezmotorovej dopravy, ako je cyklistika a chôdza, výstavbou 
rozsiahlych sietí cyklistických chodníkov a vytvorením bezpečných chodníkov a 
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prechodov pre chodcov,

- podporu verejnej dopravy využitím európskych fondov podporujúcich rozvoj 
infraštruktúry verejnej dopravy a šírenie informácií o súčasných dobrých príkladoch, 
ako je zavedenie integrovaných systémov cestovného a cestovných lístkov, a rozvoj 
systémov P+R,

- riešiť rast používania osobných áut obmedzením parkovania a poplatkami za 
preťaženie dopravy;

17. navrhuje zaviesť obmedzenie rýchlosti v centrách miest na 30 km/h s cieľom znížiť úmrtia 
na cestách o 50 % do roku 2010, ako sa uvádza v Bielej knihe o európskej dopravnej 
politike;

18. navrhuje vytvoriť mestské logistické plány s cieľom zredukovať a zlepšiť dopravu tovaru 
v mestách;

19. pripomína, že znečisťovanie ovzdušia je hlavnou príčinou zdravotných problémov v EÚ; 
preto zdôrazňuje, že mestá s veľkou mierou znečisťovania ovzdušia by mali uvažovať o 
zavedení poplatkov za preťaženie dopravy a vytvorení zón nízkych emisií; 

Trvalo udržateľné mestské plánovanie

20. poznamenáva, že Komisia vhodne identifikovala problémy a súčasnú situáciu v tejto 
oblasti, nenavrhla však žiadne kroky na ich riešenie;

21. domnieva sa, že sociálny rozmer miliónov ľudí žijúcich v masovo vyrábaných, 
prefabrikovaných obytných domoch je tiež problematický; preto vyzýva členské štáty, aby 
si za prioritu zvolili financovanie projektov zameraných na obnovu týchto 
oblastí/predmestí holistickým (predovšetkým sociálnym, kultúrnym a environmentálnym) 
prístupom; 

22. zdôrazňuje, že niektoré historické štvrte - hodnotné súčasti nášho spoločného dedičstva –
boli v mestách celé desaťročia zanedbávané; preto vyzýva Komisiu, aby vydala 
usmernenia s cieľom podporiť primeranú obnovu týchto oblastí;  

23. domnieva sa, že pre riešenie problému klimatických zmien v mestách, ako je nedostatočná
prirodzená ventilácia, ktorá spôsobuje vznik období s vysokými teplotami a veľkým 
znečistením ovzdušia, by do mestského plánovania mal byť zaradený výskum klímy v 
mestách, aby sa zabránilo efektu veterného tunela vysokých budov; zdôrazňuje, že 
zrušenie zelených plôch znižuje prirodzenú ventiláciu;

24. nalieha na členské štáty, aby podporovali projekty spolufinancované EÚ, ktoré sa týkajú 
rozvoja a modernizácie oblastného vykurovania, a aby podporovali zvýšenie budovania a 
využívania oblastného vykurovania; v tomto zmysle zdôrazňuje, že v prípade energetickej 
krízy je pri oblastnom vykurovaní jednoduchší prechod na iné energetické zdroje;
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25. zdôrazňuje skutočnosť, že by sa mali vytvoriť nové spôsoby vodného hospodárstva v 
mestách, zamerané na udržanie dažďovej vody v mestách pre dlhšie obdobia horúceho a 
suchého leta;

Trvalo udržateľná mestská výstavba

26. vyjadruje ľútosť nad tým, že hoci trvalo udržateľná mestská výstavba bola identifikovaná 
ako jedna zo štyroch kľúčových oblastí „Smerom k tematickej stratégii pre životné 
prostredie v mestách“, navrhnutá stratégia neobsahuje konkrétne kroky v tejto oblasti;

27. zdôrazňuje dôležitosť zvyšovania environmentálneho výkonu energetiky úsporných budov 
(izolácia, obnoviteľné využitie energie, zelené strechy, pasívna/aktívna solárna 
konštrukcia, nízkoenergetické domy atď.); podporuje využitie obnoviteľných energií v 
životnom prostredí miest; 

28. navrhuje, aby sa fondy EÚ rozdeľovali a využívali v členských štátoch na vylepšenie 
budov a obytných štvrtí;

29. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Približne 80 % občanov Európy žije v mestských oblastiach, ich potreby a záujmy však nie sú 
dostatočne zastúpené vo fondoch, projektoch, iniciatívach a stratégiách Únie. Aspoň čo sa 
týka úrovne financovania z fondov EÚ, sú títo obyvatelia miest druhotriednymi občanmi 
Európskej únie. Zanedbávanie mestských a predmestských problémov spôsobuje nepokoje a 
krízy v niektorých členských štátoch, vrátane takých, ktoré silne podporujú vysokými 
dotáciami poľnohospodárstvo, namiesto vyváženejšej politiky financovania vidieckych a 
mestských oblastí.

Oznámenie Komisie s názvom „O tematickej stratégii pre životné prostredie v mestách“ bolo 
omnoho ambícioznejšie ako konečný návrh Komisie. Cieľom je prispieť k vytvoreniu silného 
rámca na úrovni EÚ, na základe ktorého budú vytvorené lokálne iniciatívy s najlepšími 
postupmi, ktoré ponechávajú výber riešení a cieľov miestnym riadiacim orgánom. Kľúčovým 
prvkom tohto rámca je, že hlavné mestá a mestské aglomerácie s viac ako 100 000 
obyvateľmi (t. j. 500 najväčších miest a veľkomiest 25 krajín EÚ) by mali prijať plán riadenia 
životného prostredia v mestách. Ten by mal obsahovať ciele na dosiahnutie trvalo 
udržateľného životného prostredia v mestách a na tento účel by mal zaviesť primeraný systém 
riadenia životného prostredia. Váš spravodajca je úprimne presvedčený, že tento cieľ bude 
v záujme miest a nebude obmedzovať ich právo zvoliť si primerané opatrenia v danom rámci. 

Demokratický postup rozhodovania v mestách a veľkomestách možno zlepšiť tak politickými, 
ako aj technickými prostriedkami. Na politickej úrovni by sa mala kombinovať konzultačná 
(priama) a zastupiteľská demokracia. O miestnych otázkach je potrebné verejné hlasovanie 
v mestách (veľkomestách), krajoch alebo na úrovni malých správnych jednotiek, v závislosti 
od charakteru daného problému. Miestne úrady môžu získať názor svojich občanov buď 
v referende, elektronickým hlasovaním, alebo ad-hoc konzultáciami na lokálnej úrovni. 
Služby on-line môžu poskytovať správne a aktuálne informácie o problémoch v komunite, 
ako sú ukazovatele o životnom prostredí, aktuálne údaje o kvalite ovzdušia atď. Nemalo by sa 
však zabúdať ani na tých, ktorí nemajú prístup k internetu a k médiám. Pre nich je vhodné
použiť tradičnejšie metódy informovania.

Vzdelávanie zamestnancov miestnych orgánov a riadiacich pracovníkov na zvýšenie ich 
povedomia o trvalej udržateľnosti je kľúčovým bodom pri riešení zmeny miestnej politiky. 
Vhodná je tiež koordinácia na európskej úrovni zabezpečením štúdií o osvedčených 
postupoch, príručiek a vytvorením celoeurópskeho programu. Z tohto pohľadu je návrh 
Komisie dobre zameraný, chýbajú však konkrétne postupy a termíny. Keďže environmentálna 
politika zahŕňa všetky typy oblastí politiky, systémom trvalo udržateľného mestského riadenia 
(SUMS) by mali byť progresívne riadené rôzne oblasti politiky, s účasťou všetkých riadiacich 
orgánov zo základnej úrovne, s cieľom začleniť environmentálne rozhodnutia do všetkých 
oblastí politiky. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebná koordinácia a financovanie na 
celoeurópskej úrovni.
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Doprava:

Obmedzenie rýchlosti v centrách a ostatných obytných oblastiach (alebo v celom meste alebo 
veľkomeste) znižuje nehodovosť (predovšetkým vážne nehody) a znamená nižšie emisie látok 
znečisťujúcich ovzdušie a nižšiu hlučnosť.  Primerané obmedzenie rýchlosti by malo byť 
stanovené medzi 30 km/h a 50 km/h, podľa miestnych okolností a zvykov. Prísna kontrola 
rýchlosti chráni ľudské životy a životné prostredie, zatiaľ čo zanedbávanie kontroly rýchlosti 
vedie k tragickým úmrtiam. 

V centrách je potrebné obmedzenie (a nie budovanie) parkovacích miest. Nové parkovacie 
miesta by sa mali vytvárať pri vonkajších zastávkach metra, prímestskej dopravy alebo štátnej 
železnice.

Bezmotorovú dopravu treba uprednostňovať pred všetkými ostatnými druhmi dopravy, 
verejnú dopravu pred osobnými autami, malé a menej znečisťujúce osobné autá pred 
ostatnými vozidlami: to je základné pravidlo politiky trvalo udržateľnej dopravy. Pre 
bezmotorovú dopravu (na bicykloch a peši) je potrebná široká sieť cyklistických chodníkov. 
Chodci by mali používať bezpečnejšie chodníky a prechody. Na dvojúrovňovej križovatke by 
cesta pre vozidlá, a nie pre chodcov mala byť vedená popod alebo ponad úroveň cesty. 
Parkovanie na chodníkoch by malo byť prísne zakázané a náležite pokutované. 

Okrem nákladných podzemných systémov (metro) existujú aj iné alternatívy modernej 
verejnej dopravy. Celá Európa prežíva renesanciu električky. Podľa miestnych okolností 
môže časť trate viesť pod cestou („pre-metro“) a v okrajových častiach miest môže viesť cez 
uzavreté koľajnice ako takzvaná „rýchloelektrička“. Nadzemné elektrické prímestské 
železnice sú tiež užitočnou súčasťou siete verejnej dopravy. Predstaviť si moderné mesto bez  
metra je však takmer nemožné.

Verejná doprava v noci má v modernom mestskom živote dôležitú úlohu. Poskytuje 
príležitosť mládeži z predmestia zúčastňovať sa na mestskom živote a znižuje počet 
takzvaných „diskotékových nehôd“ na cestách.

Zavedenie poplatkov za preťaženie dopravy (alebo pokút) pomocou elektronického systému 
vyberania poplatkov sa v súčasnosti úspešne využíva v Londýne aj Štokholme a je jediným 
možným budúcim riešením pre ostatné európske veľkomestá. V niektorých veľkomestách 
(napríklad v Budapešti) môže systém vyberania poplatkov na mostoch z praktických dôvodov 
slúžiť na ten istý cieľ, ale je oveľa lacnejší a jednoduchší, pretože väčšina áut prejde cez most 
minimálne dvakrát denne.

V rámci celej dopravy je miera verejnej dopravy stále vyššia v krajinách EÚ 10 ako v starších 
členských štátoch. Je dôležité, aby sa táto miera zachovala a aby sa spoločným úsilím EÚ, 
jednotlivých štátov a miestnych úradov zlepšil systém verejnej dopravy.



PE 371.854v01-00

Externý preklad 10/11 PR\608464SK.doc

Externý preklad

SK

Každé veľké mesto by malo stanoviť plán na zníženie požiadaviek dopravy osobnými autami 
zavedením jasných a asi aj záväzných cieľov. To, samozrejme, vyžaduje hospodárnu a čistú 
verejnú dopravu. Zároveň sa môžu uplatňovať fondy EÚ na rozvoj verejnej dopravy a 
zníženie dopravy osobnými autami, ale s realistickým časovým plánom.  

Integrované systémy pre cestovné a cestovné lístky sú potrebné nielen pre celý systém 
verejnej dopravy v meste alebo veľkomeste, ale zahŕňajú aj železničný systém prímestskej 
dopravy a príslušnú časť štátnej železnice. 

Obdobia horúčav:

Obdobia horúčav menia počas horúcich letných dní a nocí mestá a veľkomestá na peklo. V 
dôsledku globálnych klimatických zmien môžeme v budúcnosti očakávať ešte teplejšie letá. 
Obdobia horúčav každé leto zabíjajú tisíce Európskych občanov, ktorí umierajú bolestivou a 
ponižujúcou smrťou. Krízové plány pre obdobia horúčav sú veľmi dôležité pre všetky 
európske mestá a veľkomestá, možno s výnimkou niektorých severských komunít. Základné 
opatrenie pre obdobia horúčav je jednoduché: viac vody, viac zelených plôch, zníženie emisií 
vozidiel  a v určitých prípadoch systémy klimatizácie. Zelené strechy a fasády, čistá voda a 
prirodzený chladiaci systém sú však omnoho lepším riešením ako  klimatizácia, ktorá 
nepriaznivo vplýva na zdravie jednotlivcov aj na globálnu klímu. Prichádzajú „dlhé, horúce 
letá“ a v mestskej politike majú dôležitú úlohu. 
Mestské plánovanie by malo zabrániť horúcim oblastiam vybudovaním veterných tunelov 
a dostatočnou ventiláciou miest.

Zelené mestá a veľkomestá:

Centrá veľkých miest sa musia stať príťažlivými miestami na bývanie. Vyžaduje si to viac 
zelených plôch v centrách. Dokonca aj niekoľko štvorcových metrov zelene môže oživiť 
centrum mesta, spolu s väčšími parkmi a záhradami v okolí. Dôležitou súčasťou miest, v 
ktorých  ľudia žijú, sú veľké parky, mestské lesy, jazerá a ostatné zelené plochy. V mestských 
oblastiach žije tiež mnoho živočíšnych druhov a v našich mestách niekedy rastie biodiverzita. 
Zvieratá – do určitej miery – sa prispôsobili mestským podmienkam. Pre mnoho mestských 
detí predstavujú „faunu“. Zábavné informačné plagáty, živý úvod do „mesta zvierat“, „hodiny 
biológie“ vonku vedené učiteľmi a odborníkmi v starostlivosti o zvieratá môžu vychovať 
generácie, ktoré budú uvedomelejšie pristupovať k životnému prostrediu.

Aktivity pod šírim nebom (vonku) sú dôležitou súčasťou mestského života. Sú to tradičné 
hodnoty spôsobu života obyvateľov južnej Európy a stávajú sa stále viac obľúbenými 
v západnej a strednej Európe. Zatvorené parky a záhrady môžu prečistiť vzduch, ale neslúžia 
skutočným potrebám obyvateľov miest. Od jari do jesene kvalita mestského života vo veľkej 
miere závisí od ponuky udalostí pod šírim nebom. Účastníci koncertu pod šírim nebom môžu 
skutočne pochopiť hrozbu znečistenia ovzdušia a hluku, ktoré spôsobujú autá. Verejné 
otvorené skríningy a iné vystúpenia pod šírim nebom poskytujú bezplatnú zábavu pre mládež, 
dôchodcov a turistov. Mestské letné pláže alebo „nábrežia“ (ako v Paríži, Bruseli a Budapešti 
v posledných rokoch) sú tiež užitočnými projektmi, ktoré poskytujú zábavu státisícom 
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mestských ľudí. Počas leta by mestá nemali byť väzením, ale príjemným, pestrým miestom 
pre tých, ktorí nemôžu ísť na dlhú dovolenku. 

Obnova nábreží, starých mól a prístavov otvára mestskému životu nový priestor, obnova 
otvorených vodných plôch tiež osviežuje životné prostredie. 

Ekonomické využitie a čistenie vody vrátane uchovávania a opätovného využitia dažďovej 
vody a hospodárne splachovanie toaliet sú tiež veľmi dôležitými  prvkami udržateľnej 
budúcnosti. 

Neorganizované rozrastanie miest a prímestských oblastí:

Desiatky miliónov ľudí v starých aj nových členských štátoch žijú v masovo vyrábaných, 
prefabrikovaných obytných domoch. V mnohých západných veľkomestách sa z nich stávajú 
getá v etnickom aj sociálnom význame. Na obnovu týchto predmestí sú potrebné komplexné 
sociálne, kultúrne a environmentálne programy. Potrebné sú aj dobré školy a odborná školská 
príprava, zamestnanie s trvalým pracovným pomerom, pochopenie rôznych kultúr (miestneho 
pôvodu aj z iných krajín), dobrá verejná doprava do centra a na pracovné miesta (školy). 
V strednej Európe sa z väčšiny týchto sídlisk ešte nestali getá, väčšina ich obyvateľov ešte 
stále patrí k nižšej strednej vrstve. V týchto prípadoch je fyzický stav ich domov znepokojivý. 
V krajinách EÚ 10 je oprava a obnova sídlisk základným krokom k udržaniu sociálneho 
mieru a zlepšeniu mestského života.

Centrum v živom veľkomeste nie je len nákupným miestom a administratívnou oblasťou. Bez 
obyvateľov je centrum veľkého mesta mŕtvym miestom a bez živého centra je celé mesto 
prázdnym miestom, napriek rôznorodosti mestských častí. Staré domy treba opraviť a 
vylepšiť, aby poskytli byty ľuďom vrátane mladých párov s malými deťmi.Treba rešpektovať 
tradičnú štruktúru a architektonické hodnoty centra. Historické a takzvané pamätníky by však 
nemali paralyzovať zdravý rozvoj mestských centier. Potrebný je rozumný kompromis medzi 
architektonickým dedičstvom a oživením mestského centra. Žiadne radikálne zmeny, ale 
skutočne sú potrebné nové budovy, niekedy za starými fasádami. Okrem nových nízkych škôl 
a škôlok sú potrebné verejné knižnice, malé verejné záhrady a iné verejné inštitúcie. 

Váš spravodajca chápe aj demografické zmeny v našich spoločnostiach, táto správa však má 
svoje prirodzené hranice. Pretože prevažná väčšina našich obyvateľov žije v mestských 
oblastiach, naša udržateľná demografická budúcnosť závisí tiež od životných a 
environmentálnych podmienok v našich veľkých mestách.


