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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o městské dimenzi politiky soudržnosti v novém programovém období
(2008/2130(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 158 a 159 Smlouvy o ES,

– s ohledem na první akční program pro provádění Územní agendy Evropské unie („první 
akční program“), který byl přijat na neformálním zasedání Rady ministrů odpovědných za 
územní plánování a rozvoj, jež se konalo v Ponta Delgrada (Azorské ostrovy) ve dnech 
23.–24. listopadu 2007,

– s ohledem na Územní agendu EU („Územní agenda“) a Lipskou chartu o trvale 
udržitelných evropských městech („Lipská charta“), které byly přijaty na neformálním 
zasedání Rady ministrů odpovědných za územní plánování a rozvoj, jež se konalo 
v Lipsku ve dnech 24.–25. května 2007,

– s ohledem na Bristolskou dohodu, která byla přijata na neformálním zasedání Rady 
ministrů ohledně udržitelných společenství, jež se konalo ve dnech 6.–7. prosince 2005 
v Bristolu,

– s ohledem na „městské acquis“, která byla přijato na neformálním zasedání Rady ministrů 
odpovědných za územní soudržnost, jež se konalo dne 29. listopadu 2004 v Rotterdamu,

– s ohledem na akční program z Lille, který byl přijat na neformálním zasedání Rady 
ministrů odpovědných za záležitosti měst, jež se konalo dne 3. listopadu 2000 v Lille,

– s ohledem na Perspektivu evropského územního rozvoje (ESDP), která byl přijata na 
neformálním zasedání Rady ministrů odpovědných za územní plánování, jež se konalo 
dne 11. května 1999 v Postupimi,

– s ohledem na Chartu evropských měst pro trvalou udržitelnost, která byla schválena na 
Evropské konferenci o udržitelných městech, jež se konala dne 27. května 1994 
v dánském Aalborgu,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2008 nazvané Zelená kniha o územní 
soudržnosti: Učinit z územní rozmanitosti přednost (KOM(2008)0616),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19.června 2008 nazvané Pátá zpráva o pokroku 
v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti – Růst regionů, růst Evropy 
(KOM(2008)0371),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. května 2008 nazvané Výsledky jednání ohledně 
strategií a programů politiky soudržnosti na programové období 2007–2013 
(KOM(2008)0301),

– s ohledem sdělení Komise ze dne 30. května 2007 nazvané Čtvrtá zpráva o hospodářské a 
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sociální soudržnosti (KOM(2007)0273),

– s ohledem na pokyny Komise Městský rozměr v politikách Společenství pro období 
2007–2013, jež byly přijat dne 24. května 2007,

– s ohledem na pracovní dokument Komise Územní a městský rozměr v národním 
strategickém referenčním rámci a operativních programech (2007–2013): první hodnocení 
z května 2007,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. června 2006 nazvané Politika soudržnosti a 
města: přínos měst a aglomerací pro růst a zaměstnanost v regionech (KOM(2006)0385),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. července 2005 nazvané Politika soudržnosti pro 
podporu růstu a zaměstnanosti:  Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013 
(KOM(2005)0299) a rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických 
obecných zásadách Společenství pro soudržnost1

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. června 2002 nazvané Programování 
strukturálních fondů na období 2000–2006:  úvodní hodnocení iniciativy Urban 
(KOM(2002)0308),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané Městská otázka: Směřování k evropské diskusi 
(KOM(1997)0197),

– s ohledem na výsledky programu Evropské pozorovací sítě pro územní plánování 
(ORATE) na rok 2006 a přijatý program ORATE 2013,

– s ohledem na výsledky pilotních městských projektů (1989-1999), iniciativu Společenství 
URBAN I (1994–1999) a URBAN II (2000–2006),

– s ohledem na informace z databáze městského auditu, která poskytuje statistické údaje 
s 330 ukazateli o 358 evropských městech,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. února 2008 o krocích v návaznosti na Územní 
agendu a Lipskou chartu: K evropskému akčnímu programu pro územní rozvoj a územní 
soudržnost2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2007 o bydlení a regionální politice3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o rozměru měst v souvislosti 
s rozšířením4,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6 0000/2008),

                                               
1 Úř. věst. L 291, 21.10.06, s. 11.
2 Přijaté texty, P6_TA(2008)0069.
3 Úř. věst. C 76 E, 27.03.08, s. 124
4 Úř. věst. C 233 E, 28.09.06, s. 127.
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A. vzhledem k tomu, že uznává, že i když otázky měst jsou v odpovědnosti vnitrostátních, 
regionálních a místních orgánů, hrají městské oblasti klíčovou úlohu ve skutečném 
provádění Lisabonské a Göteborské strategie a tvoří velice významnou součást politiky 
soudržnosti, za niž mají odpovědnost instituce EU;

B. vzhledem k tomu, že Lipská charta stanovila cíle EU, jimiž je zajistit integrovaný přístup 
k provádění politiky rozvoje měst, aby se tak vytvořily vysoce kvalitní městské prostory, 
modernizovaly se dopravní, energetické a informační sítě a podpořilo se celoživotní učení, 
vzdělávání a inovace, především v zanedbaných městech a oblastech,

C. vzhledem k tomu, že je nutné rozlišovat mezi městy a městskými oblastmi,

D. vzhledem k tomu, že 80 procent z 492 milionů obyvatel EU žije ve městech, jsou zde však 
některé významné rozdíly mezi členskými státy pokud jde o rozložení obyvatelstva 
v městských, příměstských a venkovských oblastech,

E. vzhledem k tomu, že v městských oblastech se vytváří 70 až 80 procent HDP EU a města 
jsou uznávána jako střediska inovací a motory regionálního a národního rozvoje a rozvoje 
EU,

F. vzhledem k tomu, že nedávné bezprecedentní rozšíření EU mělo za následek neobyčejný 
nárůst rozdílů mezi regiony a zvýšení počtu měst, které trpí úpadkem,

G. vzhledem k tomu, že v členských státech existují rozličné politické, institucionální a 
ústavní dohody, stojí před městskými oblastmi EU společné výzvy a příležitosti, které 
zdůrazňují potřebu vzájemné spolupráce,

H. vzhledem k tomu, že územní rozvoj EU čelí výzvám hospodářské restrukturalizace, 
vysoké nezaměstnanosti, nedostupnosti a přetíženosti dopravy, omezeného využitelného 
území, které se zmenšuje kvůli živelnému růstu měst, klesajícího počtu obyvatel, jež 
stárne, růstu přistěhovalectví, sociálního vyloučení, vysoké a rostoucí kriminality, tvorby 
ghett v některých městských čtvrtích, chátrání obydlí, zhoršování kvality života 
v chudinských oblastech, znečištění životního prostředí, řízení vodního a odpadového 
hospodářství a potřeby bezpečné energie,

I. vzhledem k tomu, že řízení a především elektronické vládnutí (e-governance) 
koordinované se všemi zúčastněnými stranami by mohlo existující problémy 
minimalizovat a mohlo by vést k tomu, že bude rozvoj měst řešen v součinnosti a 
integrovaně, s přihlédnutím k předměstským oblastem a k oblastem sousedícím 
s venkovským prostorem a ve shodě s moderními přístupy k územnímu plánování jako je 
inteligentní růst, nové územní plánování a inteligentní urbanismus,

J. vzhledem k tomu, že městské rozvojové aktivity jsou obzvlášť příznivé pro účast malých 
a středních podniků a politika soudržnosti začala být stoupající měrou zaměřená na
podporu konkurenceschopnosti měst,

1. Zdůrazňuje význam udržitelného městského rozvoje a příspěvek městských oblastí 
k regionálnímu rozvoji a vyzývá Komisi, aby  pravidelně hodnotila, měřila, 
standardizovala a prodiskutovávala dopad politik EU na hospodářskou, sociální, 
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zdravotní, dopravní, environmentální a bezpečnostní situaci v městských oblastech;

2. Vyjadřuje obavu, že některé členské státy k městské dimenzi přihlížejí nedostatečně a 
vyzývá Komisi a členské státy, aby ve spolupráci s regionálními a místními úřady 
analyzovaly a hodnotily dopad integrace iniciativy URBAN a pravidelně kontrolovaly a 
zkoumaly uplatňování fondů EU v městských oblastech;

3. Vyjadřuje názor, že by nebylo vhodné přijímat společnou definici výrazu „městské 
oblasti“, neboť by se při tom nevzala dostatečně v úvahu různorodost situací v členských 
státech, a je tedy toho názoru, že závazná definice a označení městských oblastí by mělo 
být ponecháno v souladu se zásadou subsidiarity členským státům;

4. Lituje toho, že se doposud plně nevyužívá možnosti přenesení působnosti, například 
prostřednictvím globálních grantů městským orgánům v rámci operativních programů 
financovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje, a je přesvědčen, že by měla být 
v souvislosti s přístupem víceúrovňové správy upravena pro příští programové období 
také úloha městských oblastí jako prostředníků a domnívá se, že v regionální politice by 
měla být městská dimenze a přenášení působnosti povinná; 

5. Zdůrazňuje význam integrovaného přístupu k plánování rozvoje měst; navrhuje, aby se 
veškeré veřejné podpory rozvoje měst opíraly o integrované městské rozvojové plány a 
vyzývá Komisi, aby vypracovala zásady zahrnující doporučení a příklady osvědčených 
postupů týkajících se integrovaných městských rozvojových plánů;

6. Domnívá se, že vypracovat integrované městské rozvojové plány bude účelné pouze, 
pokud budou k dispozici dostatečné zdroje pro udržitelný rozvoj měst, a proto doporučuje, 
aby se dostupné zdroje soustředily na konkrétní akce; navrhuje minimální částku výdaje 
ze strukturálních fondů ve výši 1 000 EUR na obyvatele městské oblasti v jednom 
programovém období.

7. Stanovuje naléhavou potřebu transformace kapacity řízení měst a upozorňuje členské státy 
na neodkladnou potřebu přijmout integrovaný přístup při zavádění politiky rozvoje měst, 
přičemž se do tohoto úsilí musí na základě partnerského principu zapojit národní vlády 
společně s regionálními a místními úřady a všemi ostatními důležitými zainteresovanými 
stranami;

8. Uznává, že je pro městské orgány obtížné sladit sféru Evropského sociálního fondu, který 
využívají při zajišťování hospodářského a sociálního rozvoje, a sféru Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, jejž využívají při plánování investic do fyzické infrastruktury, 
domnívá se, že by se mělo upustit od principu jediného fondu a vyzývá Komisi, aby 
prostudovala možnost sloučení obou fondů;

9. Podporuje myšlenku principu revolvingu u nástroje JESSICA a jeho potenciál pro 
hospodářský růst v městských oblastech a domnívá se, že se regionální politika jako celek 
v příštím programovém období musí opírat podstatně víc o revolvingové fondy, nabízející 
úvěry, než jen o dotace, jako je tomu nyní;

10. Uvědomuje si potenciál rozvoje měst v soukromém odvětví a domnívá se, že by se mělo 
systematicky uvažovat o využití partnerství veřejného a soukromého sektoru a mělo by se 
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podporovat zřizování inovačních finančních nástrojů a projektů;

11. Zdůrazňuje uplatňování a administrativní stránky městské dimenze a vyzývá k dalšímu 
úsilí ke zjednodušení pravidel uplatňování politiky soudržnosti a celkovému snížení 
přílišné byrokracie pokud jde o řízení a kontrolu fondů a jednotlivých projektů;

12. Poznamenává, že kromě regionální politiky existují i jiné politiky Společenství, které také 
poskytují finanční podporu městským oblastem a vyzývá tedy Komisi, aby vyvíjela a 
navrhovala konkrétní politické změny, které by shromáždily všechny zdroje EU určené 
pro městské oblasti, a v praxi se tak zajistilo uplatňování integrovaného přístupu;

13. Volá po zpřístupnění dalších zdrojů, aby mohla města vytvořit a posílit sítě v oblasti 
udržitelného rozvoje měst, protože tyto sítě sehrávají v územní spolupráci významnou 
úlohu, a vyzývá Komisi, aby posílila postavení městských oblastí v iniciativě Regiony pro 
hospodářskou změnu;

14. Poznamenává, že proces rozvoje měst se musí skloubit se zájmy předměstských oblastí a 
úzce koordinovat s podporou rozvoje venkova a zdůrazňuje fakt, že politika rozvoje 
venkova má velký územní dopad a že neexistuje dostatečné začlenění politik rozvoje měst 
a venkova; zdůrazňuje nutnost skutečné součinnosti těchto dvou politik, která vyústí ve 
skutečný rozvoj potenciálu růstu a podporu atraktivity a konkurenceschopnosti 
venkovských oblastí.

15. Vyzývá Komisi, aby vypracovala a pravidelně aktualizovala městský audit a aby současně 
všem členským státům poskytovala informace o situaci v otázce dělení na městské a 
venkovské oblasti, aby měly přesný obrázek o situaci a zjistily, co konkrétně si vyžaduje 
vyvážený rozvoj měst a venkova; 

16. Pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská města a jejich situace
Města hrají při utváření hospodářství a území Evropy významnou úlohu. Otázky týkající se 
rozvoje měst jsou ústředním prvkem nového cíle územní soudržnosti i Lisabonské a 
Göteborské strategie. Města jsou nespornými motory hospodářského růstu celé Evropy. 
Prakticky ve všech evropských zemích jsou městské oblasti hlavními tvůrci znalostí a inovací 
– jsou to střediska globalizovaného světového hospodářství. V městech a městských oblastech 
se nachází drtivá většina pracovních míst, podniků a vysokoškolských institucí Unie. Mnoho 
měst se na druhé straně potýká s řadou problémů a výzev. Proto existuje obecně rozšířený 
názor, že města a městské oblasti potřebují zvláštní pozornost pokud jde o politiku 
soudržnosti, protože na jedné straně představují centrum rozvoje, ale na druhé straně čelí řadě 
problémů hospodářské, environmentální a sociální povahy.

V Evropě je přibližně 5 000 měst s 5 000 až 50 000 obyvateli a téměř 1 000 měst, kde žije 
více než 50 000 obyvatel. Pro Evropu je charakteristická územní rozmanitost a polycentrický 
rozvoj, kde se v relativně husté městské síti nachází několik skutečně velkých měst. 
V Evropské unii žije ve městech s více než 5 miliony obyvatel jen 7 % lidí v porovnání 
s 25 % ve Spojených státech amerických.5 Podle Zprávy o stavu evropských měst6 bylo 
největší tempo růstu obyvatelstva měst zaznamenáno ve Španělsku, kde byl v některých 
městských oblastech zaznamenán meziroční nárůst ve výši 2 % nebo víc. S jedním 
z největších tempem růstu počtu obyvatel v EU se setkávají i města v Irsku, Finsku a Řecku. 
V protikladu k tomu je ve stejném časovém rámci mnoho městských oblastí ve střední a 
východní Evropě svědkem celkového poklesu počtu obyvatel. V prakticky všech městech se 
zvětšují předměstí a pokud je zde úbytek počtu obyvatel, je tento úbytek stále menší než v 
centrech měst.

Z důvodu velkých rozdílů mezi státy neexistuje mezinárodní úmluva o společném vymezení 
označení městský, které by se mohlo uplatnit na všechny země, nebo alespoň na všechny 
země v rámci jednoho regionu. Bylo učiněno mnoho pokusů sjednotit chápání slova 
„městský“, existují definice OSN7, Světové banky8, OECD9 a pak také definice jednotlivých 
zemí. Tyto definice jsou ve své většině, ne-li všechny, založeny na statistických informacích 
týkajících se počtu a hustoty obyvatelstva. Přestože nepochybně existují výrazné rozdíly v 
geografickém rozložení obyvatelstva jedné země oproti zemi jiné, evropské orgány a instituce 
doposud spoléhají na přístup, jejž používá Eurostat10  ve své referenční příručce pro 
evropskou regionální a městskou statistiku, která určuje čtyři úrovně územní jednotky, pro 
něž jsou prováděna šetření. Jsou jimi městský střed, dále širší městské zóny, „jádro“ v případě 
devíti hlavních měst, u kterých koncept správního města nepřinesl srovnatelné územní 

                                               
5 Komise Evropských společenství, Zelená kniha o územní soudržnosti: Učinit z územní rozmanitosti přednost, 
Brusel. 2008.
6 Zpráva o stavu evropský měst: Přidávání hodnoty k městskému auditu, 2007, k dispozici na 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
7 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
8 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
9 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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jednotky, a konečně městské čtvrti. I když definici Eurostatu lze plně využít pro statistické 
účely, s ohledem na existující rozdíly a různé přístupy se zdá velmi obtížné stanovit společnou 
jasnou definici slova „městský“ v rámci politiky soudržnosti, a proto by měla být otázka 
definice ponechána v souladu se zásadou subsidiarity na členských státech. 

Vypracování strategie hospodářského, sociálního a územního rozvoje vyžaduje, aby byl 
pojem „městský“ omezen v politice soudržnosti na ty oblasti, pro něž je k dispozici podrobný 
soubor údajů, neboť tyto problémy lze měřit pouze pomocí jasných a výstižných údajů. Aby 
bylo možné měřit pokrok a definovat problémy městských území, je navíc nutné mít 
k dispozici podrobné statistické údaje. To vedlo k vypracování velice užitečného auditu 
evropských měst.

Městská dimenze v regionální politice
Historicky vzato byla městská dimenze pojímána vždy paralelně s hlavní částí strukturálních 
operací. Od roku 1990 byly prováděny městské pilotní projekty. Od roku 1994 existoval 
program iniciativy Společenství URBAN, který umožňoval podporu integrovaných místních 
rozvojových modelů.

Zatímco během předchozího programového období byly jednotlivým iniciativám Urban 
přiděleny specifické finanční prostředky, v období 2007–2013 tomu tak není. Po přijetí 
nových nařízení upravujících strukturální fondy byla politika rozvoje měst začleněna 
(zahrnuta) do cílů Soudržnost a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, což 
podtrhlo význam, který tomuto aspektu politiky soudržnosti Unie přikládá. Proto se členským 
státům doporučilo, avšak neuložilo jako povinnost, aby do národních strategických 
referenčních rámců a operačních programů při jejich vypracovávání začleňovaly trvale 
udržitelný rozvoj jako strategickou prioritu. Nicméně pokud by tak neučinily, do značné míry 
by to vedlo – vzhledem k významu měst a městských aglomerací v hospodářské struktuře 
Evropy – k popření všech případných plánů na to, aby byly dynamickými hráči podílejícími 
se na úsilí Unie o dosažení jejích cílů. 

Stávající revidovaná nařízení dovolují řídícím orgánům uchýlit se při řízení fondů určených 
k financování rozvoje měst k celé řadě partnerství veřejného a soukromého sektoru. 
Strukturální fondy tak mohou financovat operace finančního inženýrství, jako jsou fondy 
rizikového kapitálu, garanční fondy nebo fondy úvěrové. Evropská komise a EIB připravily 
tři finanční nástroje, kterými jsou JEREMIE11, JASPERS12 a JESSICA13. JESSICA (anglická 
zkratka názvu:„Společná evropská podpora trvale udržitelných investic do městských 
oblastí“) představuje maximální zájem o rozvoj měst. Má za cíl dosažení pákového efektu 
pomocí dostupných finančních prostředků. Navrácené prostředky musí být znovu investovány 
do rozvoje měst nebo přiděleny řídícímu orgánu pro účely dalších městských projektů. Ve 
skutečnosti je Jessica v současné době stále v rané fázi.

Rozsah uplatňování městské dimenze v členských státech dosud nebyl komplexně 
                                               
11 Usnadňuje přístup k finančním prostředkům při zahájení podnikání a rozvoji mikropodniků a malých a 
středních podniků.

12 Podpora příprav významných projektů.
13 Podpora finančního inženýrství v oblasti městského rozvoje.
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zhodnocen. Prvotní postřehy však nejsou příliš povzbuzující. Například vnitrostátní orgány a 
regiony většinou nerozhodly o přenesení působnosti na městské orgány, neboť dávají 
přednost výzvám k předkládání návrhů v jednotlivých odvětvových politikách.

Budoucí směřování
Pokud jde o rozvoj měst, mnohé se provádí na mezivládní a mezinárodní úrovni. Je však 
několik oblastí, která by potřebovala bližší sledování, jemnější ukazatele a vývoj podobných 
metodologií pro uplatňování integrovaného, trvale udržitelného rozvoje měst. Kromě toho, 
pokud by v budoucnu vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, bude územní soudržnost a její 
složka, rozvoj měst, převedena pod společnou odpovědnost členských států a Unie. 

Rozvojové programy v rámci iniciativy Urban musí koncipovat a provádět na místní a 
regionální úrovni ti, kdo rozumí místním lidem a podnikatelskému prostředí. V této 
souvislosti je přenesení působnosti velmi důležitým nástrojem pro zvýšení správní kapacity 
řízení na místní úrovni a pro získání skutečné role při územním a evropském růstu. 

Zda regionální a subregionální organizace skutečně získají vyšší odpovědnost za 
programování a poskytování strukturálních fondů, to záleží nejen na vytvoření pozitivního 
rámce na úrovni EU, pokud jde o nařízení a pokyny, ale také na míře, do jaké jsou národní a 
regionální vlády a řídící orgány připraveny se do těchto fondů prakticky zapojit a učinit 
příslušná opatření. 

V této souvislosti je sporné, do jaké míry dobrovolný rámec funguje. V souvislosti 
s přístupem víceúrovňové správy by v budoucnu měla být vedle úlohy regionálních a 
vnitrostátních vlád jako prostředníků upravena také úloha měst a městská dimenze by měla 
být povinná.

Často se stává, že se připraví nesouvisející rozvojové plány před tím, než města dokončí 
integrované městské rozvojové plány. Mají-li být integrované rozvojové plány životaschopné, 
je velmi důležité, aby byla vytvořena reprezentativní struktura řízení a rozhodování. Myšlenka 
integrovaného městského rozvojového plánu navíc představuje cestu vpřed pouze tehdy, 
pokud budou k dispozici dostatečné zdroje. Zpravodaj se dále domnívá, že vyčlenění 
rozpočtových přídělů, které existuje v rámci iniciativ URBAN, by mělo napomoci zajistit, že 
městská dimenze získá dostatečné zdroje, a proto se dožaduje povinných minimálních 
finančních prostředcích. Doporučuje, aby šlo o částku 1 000 EUR (u iniciativy Společenství 
Urban II byla minimální výdajová částka stanovena na 500 EUR na obyvatele).

Aby byl rozvoj měst účinný a Společenství dosáhlo v rozumné době lipských cílů, je nutné 
jasně identifikovat významné finanční zdroje. V zajištění rychlé konvergence městských 
oblastí v nejchudších zemích musí sehrát důležitou úlohu i soukromý sektor. Partnerství 
veřejného a soukromého sektoru soustřeďující své úsilí na výstavbu infrastruktury a bydlení. 
Mají-li dotace a půjčky dosáhnout požadovaného vlivu k zajištění rychlého a účinného 
rozvoje, je nezbytně nutné využívat efektivní finanční nástroje a úvěrové přísliby. Velký 
rozvojový potenciál mají nástroje finančního inženýrství jako je Jessica. Je třeba zdůraznit, že 
JESSICA funguje na bázi revolvingu a že má potenciál hospodářského růstu. Jessica by měla 
být primárním nástrojem pro financování projektů trvale udržitelného rozvoje měst.

Zdá se, že zatímco je o myšlence integrované politiky pro uplatňování opatření napříč 
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odvětvími pronášeno mnoho prázdných slov, správní struktury využívané v členských státech 
jsou někdy špatně přizpůsobeny podpoře horizontální spolupráce. Vedle regionální politiky 
existují další finanční politiky Společenství, které mají na města vliv a také nabízejí finanční
zdroje, jichž lze na území měst využít. Zdá se, že nejdůležitějšími z nich jsou evropská 
dopravní politika a evropská politika pro výzkum a vývoj. Výsledkem je pak nedostatečné 
přizpůsobení metodologie potřebám. Neexistence struktury řízení napříč odvětvími, která by 
byla oprávněna zajišťovat nezbytnou spolupráci a přijímat nezbytná rozhodnutí, může být 
vážnou překážkou. Tyto politiky by měly být v budoucnu lépe provázány s politikou 
soudržnosti.

Problémy měst a způsoby jejich řešení ve prospěch všech zúčastněných se v jednotlivých 
zemích a městech liší. Síla Evropy spočívá v její kulturní rozmanitosti, v bohatství měst, 
vesnic a venkova a její kulturní krajiny. Města a regiony spolu soutěží, ale současně musí 
vzájemně spolupracovat, aby byly schopné obstát v celosvětovém měřítku. Obrovský význam 
má výměna zkušeností a osvědčených postupů v oblasti rozvoje a rekonstrukce evropských 
měst. Starší členské státy se musí se státy, které do Unie vstoupily teprve nedávno, dělit o své 
nejúspěšnější zkušenosti i úskalí, se kterými se setkaly. Významnou úlohu sehrávají v tomto 
ohledu instituce jako Rada evropských měst a regionů, Eurocities, Evropská síť informací o 
městech, QeC ERAN a mnoho dalších. 

V neposlední řadě je nutné k problémům měst přistupovat v širším kontextu dělení na městské 
a venkovské oblasti a zajistit harmonizovaný rozvoj center, celých měst i příměstských 
oblastí.
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