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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl sanglaudos politikos miestų aspekto naujuoju programavimo laikotarpiu
(2008/2130(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 158 ir 159 straipsnius,

– atsižvelgdamas į pirmąją ES teritorinės darbotvarkės įgyvendinimo veiksmų programą 
(Pirmoji veiksmų programa), priimtą 2007 m. lapkričio 23–24 d. Ponta Delgadoje (Azorų 
salos) vykusiame neformaliame ministrų, atsakingų už teritorijų planavimą ir miestų 
plėtrą, susitikime,

– atsižvelgdamas į ES teritorinę darbotvarkę (Teritorinė darbotvarkė) ir Leipcigo tvariųjų 
Europos miestų chartiją (Leipcigo chartija), kurios abi priimtos 2007 m. gegužės 24–25 d. 
Leipcige vykusiame neformaliame ministrų, atsakingų už erdvinį planavimą ir miestų 
plėtrą, susitikime,

– atsižvelgdamas į Bristolio susitarimą, priimtą 2005 m. gruodžio 6–7 d. Bristolyje 
vykusiame neformaliame ministrų susitikime dėl darnių bendruomenių,

– atsižvelgdamas į Miestų acquis, priimtą 2004 m. lapkričio 29 d. Roterdame vykusiame 
neformaliame ministrų, atsakingų už teritorinę sanglaudą, susitikime,

– atsižvelgdamas į Lilio veiksmų programą, priimtą 2000 m. lapkričio 3 d. Lilyje vykusiame 
neformaliame ministrų, atsakingų už užsienio reikalus, susitikime,

– atsižvelgdamas į Europos erdvinės plėtros perspektyvą (ESDP), priimtą 1999 m. gegužės 
11 d. Potsdame vykusiame neformaliame ministrų, atsakingų už erdvinį planavimą, 
susitikime,

– atsižvelgdamas į Europos miestų tvarios plėtros chartiją, patvirtintą 1994 m. gegužės 27 d. 
Olborge, Danijoje, vykusioje Europos miestų tvarios plėtros konferencijoje,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Žalioji knyga dėl teritorinės 
sanglaudos. Kaip teritorinę įvairovę paversti privalumu“ (COM(2008) 0616),

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 19 d. Komisijos komunikatą „Penktoji ekonominės ir 
socialinės sanglaudos pažangos ataskaita. Augantys regionai, auganti Europa“ 
(COM(2008) 0371),

– atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 14 d. Komisijos komunikatą „Derybų dėl sanglaudos 
politikos strategijų ir programų 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu rezultatai“ 
(COM(2008) 0301),

– atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 30 d. Komisijos komunikatą „Ketvirtoji ekonominės ir 
socialinės sanglaudos ataskaita“ (COM(2007) 0273),
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– atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 24 d. priimtas Komisijos gaires dėl „Miestų aspekto 
Bendrijos politikoje 2007–2013 m. laikotarpiu“,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės mėn. priimtą Komisijos darbo dokumentą dėl 
„Nacionalinių strategijų krypčių planų ir veiksmų programų teritorinio ir miestų aspekto 
(2007–2013 m.). Pirmasis vertinimas“,

– atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 13 d. Komisijos komunikatą „Sanglaudos politika ir 
miestai – miestų ir aglomeracijų įnašas į ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą 
regionuose“ (COM(2006) 0385),

– atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 5 d. Komisijos komunikatą „Sanglaudos politika 
ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti – Bendrijos strateginės gairės 2007–
2013“ (COM(2005) 0299) ir 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą 2006/702/EB dėl 
Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių1,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 14 d. Komisijos komunikatą „Struktūrinių fondų 
programavimas 2000–2006 m. Pirminis miestų iniciatyvos vertinimas“ 
(COM(2002) 0308),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Miestų plėtros darbotvarkės Europos Sąjungoje 
link“ (COM(1997) 0197),

– atsižvelgdamas į 2006 m. Europos erdvinio planavimo stebėjimo tinklo (ESPON) 
programos rezultatus ir priimtą 2013 m. ESPON programą,

– atsižvelgdamas į bandomųjų miestų projektų (1989–1999 m.) rezultatus, Bendrijos 
iniciatyvą URBAN I (1994–1999 m.) ir URBAN II (2000–2006 m.),

– atsižvelgdamas į informaciją iš Miestų audito duomenų bazės, kurioje pateikiama 358 
Europos miestų statistika apie 330 rodiklių,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 21 d. rezoliuciją dėl tolesnės veiklos, susijusios su 
teritorine darbotvarke ir Leipcigo chartija. Europos teritorijų vystymo ir teritorinės 
sanglaudos veiksmų programa2,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 10 d. rezoliuciją dėl būsto ir regioninės politikos3,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 13 d. rezoliuciją dėl miestų dimensijos plėtros kontekste4,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

A. kadangi pripažįstama, kad nors už miestų klausimus ir yra atsakinga nacionalinė, 

                                               
1 OL L 291, 2006 10 21, p. 11.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0069.
3 OL C 76 E, 2008 3 27, p. 124.
4 OL C 233 E, 2006 9 28, p. 127.
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regioninė ir vietos valdžia, miestų teritorijos vis vien atlieka pagrindinį vaidmenį 
veiksmingai įgyvendinant Lisabonos ir Geteborgo strategijas ir yra itin svarbi sanglaudos 
politikos, už kurią yra atsakingos ES institucijos, sudedamoji dalis,

B. kadangi Leipcigo chartijoje išdėstyti ES tikslai yra užtikrinti integruotą požiūrį į miestų 
plėtros politikos įgyvendinimą siekiant sukurti aukštos kokybės miestų teritorijas, 
modernizuoti transporto, energetikos ir informacijos tinklus ir skatinti mokymąsi visą 
gyvenimą, švietimą bei naujoves, ypač skurdžiuose vidiniuose miestų rajonuose ir 
teritorijose,

C. kadangi reikia skirti miestus ir miestų teritorijas,

D. kadangi 80 procentų iš 492 mln. ES gyventojų gyvena miestuose, tačiau valstybėse narėse 
yra reikšmingų gyventojų pasiskirstymo miestų, priemiesčių ir kaimų teritorijose 
skirtumų,

E. kadangi miestų teritorijose sukuriama 70–80 procentų Europos Sąjungos BVP ir miestai 
laikomi naujovių centrais bei regioninės, nacionalinės ir ES plėtros varikliais,

F. kadangi dėl nesenai įvykusios precedento neturėjusios ES plėtros gerokai padaugėjo 
regioninių skirtumų ir prisijungė daug silpnėjančių miestų,

G. kadangi nepaisant to, kad valstybės narės turi skirtingą politinę, institucinę ir konstitucinę 
sandarą, ES miestų teritorijoms būdingi bendri sunkumai ir bendros galimybės, o tai 
parodo, kad reikia bendradarbiauti tarpusavyje,

H. kadangi įgyvendinant ES erdvinę plėtrą susiduriama su ekonominio restruktūrizavimo, 
aukšto nedarbo lygio, neprieinamo transporto ir perkrautų transporto tinklų, ribotos 
tinkamos naudoti teritorijos, blogėjančios dėl miestų plėtros, mažėjančio gyventojų 
skaičiaus ir gyventojų senėjimo, augančios migracijos, socialinės atskirties, didelio ir vis 
didėjančio nusikalstamumo, „getų steigimo“ tam tikruose miestų rajonuose, prastos 
kokybės būstų, gyvenimo kokybės prastėjimo vargingose teritorijose, per mažo parkų ir 
poilsio zonų skaičiaus, aplinkos taršos, vandens ir atliekų valdymo kontrolės ir užtikrinto 
energijos tiekimo problemomis,

I. kadangi koordinuotas valdymas, o ypač elektroninis valdymas su visomis svarbiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, galėtų padėti sumažinti esamų problemų skaičių ir sąlygoti 
tai, kad miestų plėtra būtų nagrinėjama integruotu būdu – bendradarbiaujant ir 
atsižvelgiant į priemiesčio teritorijas, besiribojančias su kaimo vietovėmis, ir derinant su 
šiuolaikiniais miestų planavimo metodais, pavyzdžiui, pažangiuoju augimu, naujuoju 
miestų planavimu ir sumaniąją urbanistika,

J. kadangi miestų plėtros veikla yra ypač palanki prisijungti mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, o sanglaudos politika vis dažniau siekiama skatinti miestų konkurencinį 
pranašumą,

1. pabrėžia, kokia svarbi yra tvari miestų plėtra ir miestų teritorijų įnašas į regioninę plėtrą, ir 
ragina Komisiją reguliariai vertinti, matuoti, lyginti ir aptarti ES politikos krypčių poveikį 
miestų teritorijų ekonominei, socialinei, sveikatos, transporto, aplinkos ir saugumo 
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padėčiai;

2. reiškia susirūpinimą dėl to, kad kai kurios valstybės narės nepakankamai atsižvelgia į
miestų aspektą ir ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiaujant su regionine ir 
vietos valdžia analizuoti ir vertinti pagrindinės iniciatyvos „URBAN“ įtraukimo poveikį ir 
reguliariai stebėti bei tirti ES fondų naudojimą miestų teritorijose;

3. išreiškia nuomonę, kad nederėtų nustatyti bendros „miesto teritorijos“ apibrėžties, nes tai 
padarius nebūtų deramai atsižvelgiama į įvairią padėtį valstybėse narėse ir regionuose, ir 
todėl laikosi nuomonės, kad valstybėms narėms turėtų būti paliekama nustatyti privalomą 
miestų teritorijų apibrėžtį ir jas pavadinti remiantis subsidiarumo principu;

4. apgailestauja dėl to, kad iki šiol nebuvo visiškai pasinaudota įgaliojimų perdavimo 
galimybe, galbūt teikiant savivaldos institucijoms visuotines dotacijas pagal veiklos 
programas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, ir yra įsitikinęs, kad kito 
programavimo laikotarpiu daugiasluoksnio valdymo sistemos kontekste miestų 
teritorijoms turėtų būti numatytas aiškus tarpininkių vaidmuo, ir mano, kad miestų 
aspektas ir įgaliojimų perdavimas turėtų būti privalomas regioninėje politikoje;

5. pabrėžia, koks svarbus yra integruotas požiūris į miestų plėtros planavimą, siūlo, kad bet 
kokia valstybinė pagalba miestų plėtrai turėtų būti remiama integruotos miestų plėtros 
projektais, ir ragina Komisiją parengti gaires, apimančias rekomendacijas ir gerosios 
patirties pavyzdžius, susijusius su integruotos miestų plėtros projektais;

6. mano, kad tik tada, kai bus pakankamai tvarios miestų plėtros išteklių, bus galima 
veiksmingai parengti integruotos miestų plėtros projektus, ir todėl rekomenduoja tam 
tikriems veiksmams sutelkti turimus išteklius; siūlo nustatyti minimalų struktūrinių fondų 
išlaidų dydį per programavimo laikotarpį – 1 000 EUR vienam gyventojui;

7. nustato, kad reikia skubiai pertvarkyti miestų administracinį pajėgumą, ir atkreipia 
valstybių narių dėmesį į tai, kad būtinai reikia priimti integruotą požiūrį miestų plėtros 
politikai įgyvendinti, įtraukiant į šią veiklą nacionalines vyriausybes kartu su regionine ir 
vietos valdžia ir visomis kitoms tiesiogiai susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis 
remiantis partnerystės principu;

8. pripažįsta, kad miestų valdžiai sunku suderinti Europos socialinio fondo, vykdant 
ekonominę ir socialinę plėtrą, ir Europos regioninės plėtros fondo, planuojant investicijas į 
fizinę infrastruktūrą, veiklos apimtis; mano, kad turėtų būti atsisakyta atskiro fondo 
principo, ir ragina Komisiją išnagrinėti galimybę sujungti abu fondus;

9. palaiko mintį taikyti atsinaujinantį principą „JESSICA“ ir jo miesto teritorijų ekonominio 
augimo potencialą ir mano, kad reikia, jog per kitą programavimo laikotarpį visa 
regioninė politika būtų žymiau labiau remiama atnaujinamaisiais fondais, iš kurių teikiami 
kreditai, o ne vien dotacijomis, kaip yra dabar;

10. pažymi, kad privatusis sektorius turi potencialo miestų plėtrai, ir mano, kad reikia 
sistemingai numatyti ir skatinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių naudojimą, kad 
būtų sukurtos naujoviškos finansavimo programos ir projektai;
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11. pabrėžia miestų aspektų įgyvendinimo ir administravimo veiksnius ir reikalauja, kad būtų 
toliau stengiamasi supaprastinti sanglaudos politikos vykdymo taisykles ir bendrai 
sumažinti per didelę biurokratiją valdant ir kontroliuojant fondus ir atskirus projektus;

12. pažymi, kad, be regioninės politikos, yra kitų Bendrijos politikos krypčių, pagal kurias 
taip pat teikiama finansinė pagalba miestų teritorijoms, ir todėl ragina Komisiją sukurti ir 
pasiūlyti konkrečių politikos pokyčių, kurie padėtų sutelkti visus ES išteklius, skiriamus 
miestų teritorijoms siekiant užtikrinti, kad integruotas požiūris bus faktiškai įgyvendintas;

13. reikalauja, kad būtų prieinami kiti ištekliai, skirti miestelių ir miestų sukurtiems tinklams 
tvarios miestų plėtros srityje kurti ir stiprinti, nes jie yra svarbūs teritoriniam 
bendradarbiavimui, ir ragina Komisiją iniciatyva „Regionai už ekonominius pokyčius“ 
sustiprinti miestų vietovių padėtį;

14. pažymi, kad reikia suderinti miestų plėtros procesą ir priemiesčių interesus ir nuodugniai 
jungti jį su parama kaimo plėtrai, ir kartoja, kad kaimo plėtros politika daro svarbų erdvinį 
poveikį ir kad miestų ir kaimo plėtros politikos nepakankamai integruojamos; pabrėžia, 
kad reikia siekti tikros šių politikos krypčių sinergijos, kurios rezultatas būtų realus plėtros 
potencialas, ir skatinti kaimo vietovių patrauklumą ir konkurencingumą;

15. ragina Komisiją tobulinti ir reguliariai atnaujinti miestų auditą ir kartu teikti informaciją 
apie visų valstybių narių miesto ir kaimo atotrūkį, kad turėtų aiškų padėties vaizdą ir 
galėtų nustatyti konkrečius subalansuotos miestų ir kaimų plėtros poreikius;

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos miestai ir padėtis juose 
Miestai – pats svarbiausias veiksnys, darantis įtaką Europos ekonomikai ir teritorijai. Su 
miestų plėtra susiję klausimai yra ir naujojo teritorinės sanglaudos tikslo, ir Lisabonos bei 
Geteborgo strategijų pagrindas. Miestai neabejotinai yra Europos ekonomikos augimo 
varikliai. Beveik visose Europos šalyse miestų vietovės yra pagrindinės žinių ir naujovių 
kūrimo vietos – vis labiau globalizuotos pasaulio ekonomikos centrai. Miestuose ir miestų 
vietovėse sutelkta didžioji dalis Europos Sąjungos darbo vietų, įmonių ir aukštojo mokslo 
institucijų. Kita vertus, dauguma miestų susiduria su didelėmis problemomis ir sunkumais. 
Todėl daug kas mano, kad miestams ir miestų vietovėms reikia teikti ypatingą dėmesį 
sanglaudos politikos kontekste, nes jie ne tik yra plėtros centrai, bet ir susiduria su daugybe 
ekonominio, aplinkosauginio ir socialinio pobūdžio problemų.

Europoje yra apie 5 000 miestų, kuriuose gyvena nuo 5 000 iki 50 000 žmonių ir beveik 1 000 
miestų, kurių gyventojų skaičius yra didesnis nei 50 000. Europai būdinga teritorinė įvairovė 
ir policentrinė plėtra, palyginti tankus miestų tinklas, kuriame yra nedaug labai didelių miestų. 
Tik 7 % Europos Sąjungos gyventojų gyvena miestuose, kuriuose gyventojų skaičius viršija 
5 mln., palyginti su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, kur tokie gyventojai sudaro 25 %1. 
Pagal Europos miestų būklės ataskaitą2 didžiausias miestų gyventojų augimas užregistruotas 
Ispanijoje, kur kai kuriose miestų vietovėse gyventojų skaičius kasmet didėjo 2 procentais ar 
daugiau. Airijos, Suomijos ir Graikijos miestuose gyventojų augimo procentas taip pat buvo 
vienas didžiausių ES, priešingai daugeliui Centrinės ir Rytų Europos miestų teritorijų, kur 
bendras gyventojų skaičius per tą patį laikotarpį sumažėjo. Beveik visuose miestuose auga 
priemiesčiai, o jei jie mažėja, vis vien tebėra tendencija, kad jie mažėja ne taip sparčiai kaip 
centriniai miestai.

Dėl reikšmingų nacionalinių skirtumų nėra tarptautiniu mastu nustatytos sąvokos „miestas“ 
bendros apibrėžties, kuri galėtų būti taikoma visoms šalims arba net visoms vieno regiono 
šalims. Daug pastangų įdėta siekiant, kad žodis „miestas“ būtų suprantamas vienodai, 
apibrėžimus kūrė JT3, Pasaulio bankas4, EBPO5 ir kai kurios šalys. Dauguma, jei ne visi, šių 
apibrėžimų grindžiami statistine informacija, susijusia su gyventojų skaičiumi ir tankiu. Nors 
nėra abejonių, kad tam tikros šalies geografinis gyventojų pasiskirstymas labai skiriasi, iki 
šiol ES institucijos rėmėsi Eurostato požiūriu, išdėstytu Europos regionų ir miestų 
statistikos vadove6: jame išskiriami keturi geografinių vienetų lygiai, apie kuriuos renkami 
stebėjimų duomenys. Šie vienetai skirstomi į centrinį miestą, arba „branduolį“, didesnes 
metropolines zonas (DMZ), „kernelį“ – šis pavadinimas sukurtas devyniems didmiesčiams, 
kuriuose „administracinio miesto“ sąvoka neturėjo geografinių atitikmenų, ir miesto 

                                               
1 Europos Bendrijų Komisijos „Žalioji knyga dėl teritorinės sanglaudos. Kaip teritorinę įvairovę paversti 
privalumu“, Briuselis, 2008 m.
2 Europos miestų būklės ataskaita. Europos miestų audito vertės didinimas, 2007 m.,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf.
3 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
4 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
5 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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kvartalus. Nors Eurostato apibrėžtį galima puikiai taikyti statistiniais tikslais, atsižvelgiant į 
esamus skirtumus ir įvairius požiūrius, panašu, kad labai sudėtinga sukurti bendrą aiškią 
„miesto“ apibrėžtį sanglaudos politikos kontekste, ir todėl remiantis subsidiarumo principu 
apibrėžties klausimas turėtų būti paliekamas spręsti valstybės narėms.

Norint parengti ekonominės, socialinės ir teritorinės plėtros strategiją, reikia, kad sąvoka 
„miestas“ sanglaudos politikoje būtų taikoma tik toms vietovėms, kur yra surinkti išsamūs 
duomenys, nes problemas galima vertinti tik turint aiškių ir glaustų duomenų. Siekiant 
įvertinti miestų vietovių pažangą ir nustatyti problemas, būtina turėti išsamius esamus 
statistinius duomenis. Todėl buvo sukurtas labai naudingas Europos miestų auditas.

Sanglaudos politikos miestų aspektas
Istoriškai į miestų aspektą buvo atsižvelgiama imantis pagrindinių struktūrinių veiksmų. Nuo 
1990 m. įgyvendinami URBAN bandomieji projektai. Nuo 1994 m. buvo vykdoma URBAN 
Bendrijos iniciatyvos programa, leidusi skatinti integruotus vietinės plėtros modelius.

Nors ankstesniu programavimo laikotarpiu įvairioms „URBAN“ iniciatyvoms skirtas 
specialus finansavimas, 2007–2013 m. taip nėra. Priėmus naujus struktūrinius fondus 
reglamentuojančius teisės aktus, miestų plėtros politika integruota (įtraukta) į sanglaudos bei 
regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslus, šitaip pabrėžiant svarbą, kurią ES teikia 
šiam sanglaudos politikos aspektui. Sudarant nacionalines bendrąsias strategijas ir veiksmų 
programas, valstybės narės buvo skatinamos, bet ne įpareigojamos įtraukti tvarią miestų plėtrą 
kaip strateginį prioritetą. Tačiau, atsižvelgiant į miestų ir miestų aglomeracijų svarbą Europos 
ekonomikai, to nepadarius būtų iš esmės sužlugdyti bet kokie jų planai tapti aktyviais 
dalyviais padedant ES siekti savo tikslų.

Pagal dabartinius persvarstytus reglamentus valdančiosioms institucijoms leidžiama 
pasinaudoti labai įvairiomis viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystėmis valdant lėšas, 
skirtas miestų plėtrai. Taigi iš struktūrinių fondų galima finansuoti finansų inžinerijos 
operacijas, pavyzdžiui, rizikos kapitalo fondus, garantinius fondus ar paskolų fondus. 
Europos Komisija ir Europos investicijų bankas sukūrė tris finansines priemones, t. y. 
JEREMIE1, JASPERS 2 ir JESSICA3. JESSICA (Bendra Europos parama tvarioms 
investicijoms į miestus) yra ypač svarbi miestų plėtrai. Jos tikslas – panaudojant turimus 
finansinius išteklius pasiekti sverto efektą. Atgautos lėšos turi būti vėl investuojamos į miestų 
plėtrą arba paskirtos vadovaujančiajai institucijai investuoti į kitus miestų projektus. Tiesą 
sakant, šiuo metu vis dar vykdomas JESSICA priminis etapas.

Iki šiol valstybėse narėse nebuvo visapusiškai įvertintas su miestų aspektu susijusios politikos 
įgyvendinimo mastas. Tačiau pirmųjų stebėjimų rezultatai nelabai džiugina. Pavyzdžiui, 
nacionalinės valdžios institucijos ir regionai daugiausia nusprendė neperduoti atsakomybės už 
miestų plėtrą miestams, nes yra labiau linkę skelbti kvietimus teikti pasiūlymus skirtingai 
sektorių politikai įgyvendinti.

                                               
1 Naują verslą pradedančioms įmonėms sukuriama daugiau galimybių gauti finansų, mikroįmonėms bei
mažosioms ir vidutinėms įmonėms – plėstis.
2 Remiamas pagrindinių projektų rengimas.
3 Remiama finansų inžinerija miestų plėtros srityje.
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Ateities gairės
Tarpvyriausybiniu ir tarptautiniu organizaciniu lygmeniu imamasi nemažai veiksmų, susijusių 
su miestų plėtra. Tačiau yra tokių teritorijų, kuriose integruotai tvariai miestų plėtrai 
įgyvendinti užtektų atidesnės stebėsenos, tikslesnių rodiklių ir panašios metodikos. Be to, 
jeigu Lisabonos sutarčiai ateityje bus lemta įsigalioti, teritorinė sanglauda ir jos sudedamoji 
dalis – miestų plėtra taps bendra valstybių narių ir ES atsakomybe.

Miestų plėtros programas vietos ir regionų lygmeniu turi kurti ir vykdyti tie, kurie supranta 
vietos žmonių poreikius ir verslo aplinką. Šiame kontekste įgaliojimų perdavimas – labai 
svarbus įrankis, galintis sustiprinti vietos valdymo administracinį pajėgumą ir tapti tikru 
teritorinio ir Europos augimo veiksniu.

Ar regioninės ir subregioninės organizacijos iš tiesų įgis didesnę atsakomybę už struktūrinių 
fondų programavimą ir valdymą, priklauso ne tik nuo pozityvios sistemos sukūrimo 
ES lygmeniu laikantis taisyklių ir gairių, bet ir nuo to, kiek nacionalinės ir regioninės 
vyriausybės ir vadovaujančiosios institucijos yra pasirengusios prisiimti ir atlikti aktyvesnį 
praktinį vaidmenį.

Šiame kontekste nėra žinoma, kokiu mastu veikia savanoriškumu pagrįsta sistema. Ateityje 
miestams reikėtų numatyti aiškų tarpininkų vaidmenį šalia regionų ir nacionalinių vyriausybių 
daugiasluoksnio valdymo sistemos kontekste, o miestų aspektas turėtų būti privalomas.

Dažnai paaiškėja, kad nesusiję plėtros projektai yra rengiami prieš miestams užbaigiant 
integruotos miestų plėtros projektus. Kad integruotos miestų plėtros projektai būtų realiai 
įgyvendinami, ypač svarbu sukurti atstovaujamąją valdžią ir sprendimų priėmimo struktūrą. 
Be to, integruotos miestų plėtros projekto idėja gali tapti sėkminga tik tuo atveju, jei turima 
pakankamai išteklių. Tada, pranešėjo nuomone, paskiriant tokius biudžeto asignavimus, kokie 
egzistavo pagal Miesto iniciatyvas, būtų įmanoma užtikrinti, kad miestų aspektui tenka 
pakankamai išteklių, todėl jis reikalauja, kad būtų nustatytos privalomos minimalios lėšos, 
kurios, jo siūlymu, būtų 1 000 EUR (Bendrijos iniciatyva URBAN II nustatytas minimalus 
500 EUR vienam gyventojui išlaidų dydis).

Kad būtų veiksminga visoje Bendrijoje ir kad Leipcigo chartijos tikslai būtų įgyvendinti per 
pagrįstą laiką, miesto plėtrai reikia aiškiai nustatytų reikšmingų finansinių išteklių. Viešasis 
sektorius taip pat turi svarbų vaidmenį – užtikrinti, kad miestų vietovės vargingiausiose 
šalyse sparčiai supanašėtų. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių tikslas – sutelkti savo 
pastangas infrastruktūrai ir būstams kurti. Jei dotacijomis ir paskolomis siekiama sukurti 
norimą sverto efektą, kad būtų užtikrinta sparti ir veiksminga plėtra, būtinos visos 
veiksmingos finansinės priemonės ir kredito paslaugos. Tokios finansų inžinerijos priemonės 
kaip JESSICA turi reikšmingą plėtros potencialą. Reikia pabrėžti, kad JESSICA veikia 
atsinaujinimo principu ir turi ekonominio augimo potencialą. JESSICA turėtų būti pirmutinė 
priemonė tolydžios miestų plėtros projektams finansuoti.

Atrodytų, kad nors integruotos tarpsektorinės įgyvendinimo politikos idėja ir yra oficialiai 
stipriai palaikoma, valstybių narių nustatytos valdymo struktūros kartais prastai pritaikomos 
horizontaliam bendradarbiavimui skatinti. Be regioninės politikos, yra ir kitokia Bendrijos 
finansų politika, turinti įtakos miestams ir suteikianti lėšų, kurias galima panaudoti miestų 
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teritorijų plėtrai. Itin svarbi yra Europos transporto politika ir Europos mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros politika. Todėl rezultatas yra toks, kad trūksta poreikiams pritaikytos 
metodikos. Pagrindinė problema gali būti ta, kad nėra tarpsektorinės valdymo struktūros ir 
institucijos, kuri užtikrintų būtiną koordinavimą ir priimtų būtinus sprendimus. Ateityje ir 
viena, ir kita politika turėtų būti glaudžiau susietos su sanglaudos politika.

Miestų problemos ir jų sprendimo būdai, naudingi visiems su jais susijusiems, įvairiose šalyse 
ir įvairiuose miestuose skiriasi. Europos stiprybė – jos kultūrinė įvairovė, miestų, miestelių, 
kaimų ir kaimo vietovių bei kultūrinių kraštovaizdžių turtingumas. Miestai ir regionai 
konkuruoja tarpusavyje, tačiau kartu jiems reikia bendradarbiauti tarpusavyje, kad galėtų 
konkuruoti pasauliniu mastu. Labai svarbu dalytis patirtimi ir gerąja patirtimi plėtojant ir 
pertvarkant Europos miestus. Senosios valstybės narės turi dalytis su naujai įstojusiomis 
valstybėmis ne tik sėkminga patirtimi, bet ir problemomis, su kuriomis susidūrė. Tokios 
institucijos kaip CEMR, Eurocities, EUKN, QeC ERAN ir daugelis kitų atlieka itin svarbų 
vaidmenį šioje srityje.

Paskutinis, bet toli gražu ne mažiau svarbus tikslas – nagrinėti miestų problemas platesniame 
miestų ir kaimų atskirties kontekste ir užtikrinti darnią vidinių miestų rajonų, didesnių 
teritorijų ir priemiesčių plėtrą. 
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