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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o mestskom rozmere politiky súdržnosti v novom programovom období
(2008/2130(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 158 a 159 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na prvý akčný program na implementáciu územnej agendy Európskej únie 
(prvý akčný program) prijatý na neformálnom zasadnutí Rady ministrov zodpovedných za 
územné plánovanie a rozvoj v Ponta Delgada (Azory) 23. – 24. novembra 2007,

– so zreteľom na Územnú agendu EÚ (územná agenda) a Lipskú chartu o trvalo 
udržateľných európskych mestách (Lipská charta), ktoré boli obe prijaté na neformálnom 
zasadnutí Rady ministrov zodpovedných za územné plánovanie a rozvoj miest v Lipsku 
24. a 25. mája 2007,

– so zreteľom na Bristolskú dohodu prijatú na neformálnom zasadnutí Rady ministrov o 
trvalo udržateľných spoločenstvách v Bristole v dňoch 6. – 7. decembra 2005,

– so zreteľom na Urban acquis, prijaté na neformálnom zasadnutí Rady ministrov
zodpovedných za územnú súdržnosť v Rotterdame 29. novembra 2004,

– so zreteľom na malý akčný program, prijatý na neformálnom zasadnutí Rady ministrov 
zodpovedných za záležitosti týkajúce sa miest v Lille 3. novembra 2000,

– so zreteľom na Európsku koncepciu územného rozvoja (EKÚR) prijatú na neformálnom 
zasadnutí Rady ministrov zodpovedných za územné plánovanie 11. mája 1999 
v Postupime,

– so zreteľom na Chartu európskych miest a obcí smerom k udržateľnému rozvoju, ktorá 
bola schválená na Európskej konferencii o trvalo udržateľnom rozvoji miest a obcí v 
Aalborgu, Dánsku 27. mája 1994,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2008 s názvom Zelená kniha o územnej 
súdržnosti: Z územnej rozmanitosti urobiť prednosť ” (KOM(2008)616),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. júna 2008 s názvom Piata správa o pokroku v 
oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti: Prosperujúce regióny, prosperujúca Európa 
(KOM(2008)273),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. mája 2008 o výsledkoch rokovaní týkajúcich sa 
stratégií a programov kohéznej politiky na programové obdobie 2007 – 2013 
(KOM(2008)301),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. mája 2007 s názvom Štvrtá správa 
o hospodárskej a sociálnej kohézii (KOM(2007)273),

– so zreteľom na príručku Komisie s názvom Mestský rozmer v politike Spoločenstva 
2007 – 2013 prijatú 24. mája 2007,
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– so zreteľom na pracovný dokument Komisie z mája 2007 s názvom Územný a mestský 
rozmer národných strategických referenčných rámcov a operačných programov (2007 –
2013): prvé hodnotenie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. júla 2006 s názvom Politika súdržnosti a mestá 
prínos miest a aglomerácií k rastu a zamestnanosti v rámci regiónov (KOM(2006)385),,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. júla 2005 s názvom Kohézna politika na podporu 
rastu a zamestnanosti: Strategické usmernenia Spoločenstva na roky 2007 – 2013 
(KOM(2005)299) a rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických 
usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti1

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. júna 2002 s názvom Programy štrukturálnych 
fondov na roky 2000 – 2006: prvé hodnotenie mestskej iniciatívy (KOM(2002)308),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k mestskej agende v Európskej 
únii (KOM(1997)197),

– so zreteľom na výsledky programu Európskej siete sledovania územného plánovania 
(ESPON) 2006 a prijatý program ESPON 2013,

– so zreteľom na výsledky pilotné mestské projekty (1989-1999), iniciatívy Spoločenstva 
URBAN I (1994 – 1999) a URBAN II (2000 – 2006),

– so zreteľom na informácie z databázy mestského auditu, ktorá obsahuje štatistické údaje s 
330 ukazovateľmi o 358 európskych mestách,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. februára 2008 o opatreniach v nadväznosti na 
územnú agendu a Lipskú chartu: Smerom k európskemu akčnému programu pre územný 
rozvoj a územnú súdržnosť2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2007 o bývaní a regionálnej politike3,
– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. októbra 2005 o urbanistickom rozmere v súvislosti s 

rozšírením,4,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A6-0000/2008),

A. keďže sa uznáva, že zatiaľ čo otázky týkajúce sa miest spadajú do zodpovednosti 
vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, mestské oblasti zohrávajú kľúčovú 
úlohu v účinnom plnení lisabonskej a göteborskej stratégie a tvoria veľmi dôležitú časť 
politiky súdržnosti, za ktorú sú zodpovedné inštitúcie EÚ; 

B. keďže cieľom EÚ podľa Lipskej charty je zaistiť integrovaný prístup k plneniu politiky 
mestského rozvoja v záujme vytvorenia vysokokvalitných mestských území, modernizácie 
dopravy, energetických a informačných sietí a podpory celoživotného vzdelávania, 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 11.
2 Prijaté texty, P6_TA(2008)0069.
3 Ú. v. EÚ C 76 E, 27.3.2008, s. 124.
4 Ú. v. EÚ C 233 E, 28.09.06, s. 127.



PR\746248SK.doc 5/11 PE414.151v01-00

SK

školského systému a inovácie, a to najmä v chudobných vnútorných mestských štvrtiach a 
oblastiach,

C. keďže treba rozlišovať medzi mestami a mestskými oblasťami, 

D. keďže 80 % z 492 miliónov obyvateľov EÚ žije v mestách a v členských štátoch existujú 
výrazné rozdiely pokiaľ ide o rozloženie obyvateľstva v mestských, predmestských a 
vidieckych oblastiach,

E. keďže mestské oblasti sú zodpovedné za tvorbu 70 až 80 % HDP EÚ a mestá sa považujú 
za centrá inovácie a hybnú silu rozvoja na úrovni regiónov, štátov a EÚ,

F. keďže nedávne bezprecedentné rozšírenie EÚ viedlo k mimoriadnemu nárastu 
regionálnych rozdielov a k rozšíreniu o veľký počet miest, ktoré sú poznačené úpadkom,

G. keďže napriek skutočnosti, že v členských štátoch existujú rôzne politické, inštitucionálne 
a ústavné usporiadania, mestské oblasti EÚ majú spoločné problémy a príležitosti, čo 
podčiarkuje potrebu vzájomnej spolupráce, 

H. keďže územný rozvoj EÚ čelí problémom, ako je hospodárska reštrukturalizácia, vysoká 
nezamestnanosť, drahá a preplnená doprava, nedostatok priestoru spôsobený rozrastaním 
miest, úbytok a starnúce obyvateľstvo, zvyšujúca sa migrácia, sociálne vylúčenie, vysoká 
miera trestnej činnosti, ktorá sa ešte zvyšuje, vznik get v niektorých mestských štvrtiach, 
chátrajúce obydlia, zhoršujúca sa kvalita života v chudobnejších oblastiach, nedostatok 
parkov a rekreačných zón, znečistenie životného prostredia, riadenie vodného a 
dopadového hospodárstva a potreba bezpečnej dodávky energie,

I. keďže koordinovaná riadenie a najmä elektronické riadenie s účasťou všetkých 
zainteresovaných strán by mohli minimalizovať existujúce problémy a mohli by viesť k 
riešeniu rozširovania miest integrovaným spôsobom a v spolupráci zohľadňujúcej 
predmestia a s mestami susediace vidiecke oblasti a v súlade s modernými prístupmi k 
mestskému plánovaniu, ako je inteligentný rast, nové mestské plánovanie a inteligentný 
urbanizmus,

J. keďže činnosti mestského rozvoja sú osobitne vhodné pre účasť malých a stredných 
podnikov a politika súdržnosti sa čoraz viac orientuje na podporu konkurenčnej výhody 
miest,

1. zdôrazňuje dôležitosť trvalo udržateľného mestského rozvoja a prínos mestských oblastí 
pre regionálny rozvoj a vyzýva Komisiu, aby pravidelne hodnotila, merala, porovnávala a 
diskutovala o vplyve politík EÚ na ekonomickú, sociálnu, zdravotnú, environmentálnu a 
bezpečnostnú situáciu v mestských oblastiach;

2. vyjadruje znepokojenie nad tým, že niektoré členské štáty nedostatočne zohľadňujú 
mestský rozmer, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s regionálnymi 
miestnymi orgánmi analyzovali a hodnotili vplyv uplatňovania iniciatívy URBAN a 
pravidelne sledovali a skúmali využívanie fondov EÚ v mestských oblastiach;

3. domnieva sa, že by nebolo vhodné prijať spoločnú definíciu mestských oblastí, keďže by 
adekvátnym spôsobom nezohľadnila rôzne situácie v členských štátoch a regiónoch a 
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preto zastáva názor, že akákoľvek záväzná definícia a vymedzenie mestských oblastí by 
sa mali v súlade so zásadou subsidiarity ponechať na rozhodnutí členských štátov; 

4. s poľutovaním konštatuje, že zatiaľ sa plne nevyužívala možnosť subdelegovania, 
napríklad prostredníctvom globálnych grantov mestským orgánom v rámci operačných 
programov financovaných z EFRR, vyjadruje presvedčenie, že mestským oblastiam by sa 
mala priznať jasná úloha sprostredkovateľov v rámci prístupu viacúrovňového riadenia 
v ďalšom programovom období a domnieva sa, že mestský rozmer a subdelegovanie by 
mali byť v regionálnej politike povinné;

5. zdôrazňuje význam integrovaného prístupu k plánovaniu mestského rozvoja; navrhuje, 
aby každá verejná podpora mestského rozvoja bola založená na integrovaných plánoch 
mestského rozvoja a vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia obsahujúce 
odporúčania a príklady osvedčených postupov týkajúcich sa integrovaných plánov 
mestského rozvoja;

6. domnieva sa, že vypracovanie integrovaných plánov mestského rozvoja bude účinné len v 
prípade, že sú dostupné dostatočné zdroje na trvalo udržateľný mestský rozvoj a preto 
odporúča, aby sa dostupné zdroje sústredili na špecifické opatrenia; navrhuje minimálnu 
úroveň výdavkov štrukturálnych fondov vo výške 1 000 EUR na obyvateľa mestskej 
oblasti za programové obdobie;

7. konštatuje, že je naliehavo potrebná transformácia kapacít pre mestskú správu a pripomína 
členským štátom, že je nevyhnutne potrebné prijať integrovaný prístup k plneniu politiky 
mestského rozvoja zapojením vlád spolu s regionálnymi a miestnymi orgánmi, ako aj 
všetkými ostatnými zainteresovanými stranami do tohto úsilia na základe zásady 
partnerstva;

8. priznáva, že pre mestské orgány je náročné zosúladiť oblasť pôsobnosti ESF a úsilie o 
hospodársky a sociálny rozvoj a oblasť ERDF a plánovanie investícií do fyzickej 
infraštruktúry, domnieva sa, že by sa malo upustiť od zásady jediného fondu a vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosť zlúčenia týchto dvoch fondov;

9. podporuje myšlienku revolvingový charakter iniciatívy JESSICA a jej potenciál pre 
hospodársky rast v mestských oblastiach a domnieva sa, že regionálna politika sa ako 
celok musí v ďalšom programovom období podstatne viac opierať o revolvingové fondy 
ponúkajúce úvery, ako len o granty ako v súčasnosti;

10. uvedomuje si rozvojový potenciál súkromného sektora a domnieva sa, že by sa malo 
systematicky počítať s využívaním verejno-súkromného partnerstva a podporovať ho v 
záujme vytvorenia inovatívnych programov financovania a projektov;

11. vyzdvihuje uplatňovanie a administratívne aspekty mestského rozmeru a požaduje ďalšie 
úsilie o dosiahnutie zjednodušenia pravidiel uplatňovania politiky súdržnosti a celkového 
zníženia nadbytočnej byrokracie, pokiaľ ide o riadenie a kontrolu fondov a jednotlivých 
projektov;

12. konštatuje, že okrem regionálnej politiky neexistujú ďalšie politiky Spoločenstva, ktoré by 
tiež poskytovali finančnú podporu mestským oblastiam a preto vyzýva Komisiu, aby 
pripravila a navrhla špecifické zmeny politík, ktoré by spojili všetky zdroje EÚ vyčlenené 
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pre mestské oblasti na zabezpečenie uplatňovania integrovaného prístupu v praxi;

13. žiada o sprístupnenie ďalších zdrojov s cieľom vytvoriť a posilniť siete vytvorené 
mestami a obcami v oblasti trvalo udržateľného mestského rozvoja, keďže zohrávajú 
dôležitú úlohu v územnej spolupráci a vyzýva Komisiu, aby posilnila pozíciu mestských 
oblastí v rámci iniciatívy Regióny za ekonomickú zmenu;

14. konštatuje, že proces mestského rozvoja sa musí vyvážiť záujmami predmestských oblastí 
a úzko koordinovať s podporou vidieckeho rozvoja, a opätovne zdôrazňuje skutočnosť, že 
politika vidieckeho rozvoja má výrazný územný vplyv, a politiky mestského a vidieckeho 
rozvoja nie sú dostatočne integrované; podčiarkuje potrebu skutočnej synergie medzi 
týmito politikami vedúcej k skutočnému rozvojovému potenciálu a propagácii 
príťažlivosti a konkurencieschopnosti vidieckych oblastí;

15. vyzýva Komisiu, aby vypracovala a pravidelne aktualizovala mestský audit a zároveň 
poskytla informácie o situácii v rozdieloch medzi mestami a vidiekom vo všetkých 
členských štátoch s cieľom dosiahnuť jasný obraz o skutočnosti a identifikovať špecifické 
potreby vyváženého mestského a vidieckeho rozvoja;

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

Európske mestá a situácia, v ktorej sa nachádzajú
Mestá zohrávajú kľúčovú úlohu vo formovaní európskeho hospodárstva a územia. Otázky 
týkajúce sa rozvoja miest sú jadrom cieľa územnej súdržnosti aj Lisabonskej stratégie. Mestá 
sú nespochybniteľnými motormi ekonomického rastu v celej Európe. Mestské oblasti sú 
prakticky vo všetkých európskych krajinách poprednými zdrojmi vedomostí a inovácií –
strediskami globalizovaného svetového hospodárstva. Drvivá väčšina pracovných miest, 
podnikov a inštitúcií vyššieho vzdelávania v Únii sa nachádza v mestách a mestských 
oblastiach. Na druhej strane mnohé mestá čelia vážnym problémom a výzvam. Preto prevláda 
názor, že v kontexte politiky súdržnosti treba mestám a mestským oblastiam venovať osobitnú 
pozornosť, keďže na jednej strane predstavujú jadrá rozvoja, ale na strane druhej čelia 
mnohým problémom v hospodárskej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti životného prostredia.

V Európe je približne 5 000 miest s počtom obyvateľov v rozmedzí od 5 000 do 50 000 a 
takmer 1 000 miest má viac ako 50 000 obyvateľov. Európa sa dá charakterizovať územnou 
rôznorodosťou a polycentrickým rozvojom, pričom v relatívne hustej mestskej sieti sa 
nachádza málo veľkých miest. Len 7 % ľudí žije v mestách s počtom obyvateľov vyšším ako 
5 miliónov, oproti 25 % v Spojených štátoch amerických.5 Podľa Správy o stave európskych 
miest6 bol najväčší nárast mestského obyvateľstva zaznamenaný v Španielsku, kde niektoré 
mestské oblasti rástli ročne o 2 a viac percent. V mestách v Írsku, Fínsku a Grécku boli tiež 
zaznamenané niektoré z najvyšších mier rastu v EÚ. Naopak, v mnohých mestských 
oblastiach v strednej a východnej Európe bol za to isté obdobie zaznamenaný celkový pokles 
obyvateľstva. Predmestia rastú prakticky vo všetkých mestách, a ak v nich dochádza k 
úbytku, vždy je to nižší úbytok ako v prípade mestských centier.

Vzhľadom na výrazné rozdiely medzi krajinami neexistuje medzinárodne dohodnutá definícia 
pojmu mestský (urban), ktorá by platila pre všetky krajiny, a to ani krajiny v rámci jedného 
regiónu. Vyskytlo sa viacero snáh docieliť spoločné chápanie slova mestský, existujú 
definície OSN  7, Svetovej Banky8, OECD9 a tiež definície jednotlivých krajín. Väčšina týchto 
definícií, ak nie všetky, sa zakladá na štatistických informáciách týkajúcich sa počtu a hustoty 
obyvateľstva. Kým v geografickom rozložení obyvateľstva jednotlivých krajín nepochybne 
existujú veľké rozdiely, európske inštitúcie sa doteraz vždy opierali o prístup Eurostatu 10

uvedený v Referenčnej príručke európskej regionálnej a mestskej štatistiky, ktorá určuje štyri 
úrovne územnej jednotky, za ktoré sa zbierajú dáta. Tie sa menia od centra alebo „jadra“ 
mesta cez širšie mestské oblasti (LUZ), tzv. „Kernel“ pre deväť hlavných miest, kde koncept 
administratívneho mesta nepripustil porovnateľné územné jednotky, a mestské okresy (SCD). 
Aj keď sa definícia Eurostatu v plnej miere uplatňuje na štatistické účely, berúc do úvahy 
existujúce rozdiely a rôzne prístupy sa zdá veľmi náročné stanoviť spoločnú, jasnú definíciu 
pojmu mestský (urban) v rámci politiky súdržnosti. Preto by v súlade so zásadou subsidiarity 
mala byť ponechaná na rozhodnutí členských štátov. 

                                               
5 Komisia Európskych spoločenstiev, Zelená kniha o územnej súdržnosti: Z územnej rozmanitosti urobiť 
prednosť, Brusel, 2008.
6 Správa o stave európskych miest: pridanie hodnoty európskemu mestskému auditu 2007 k dispozícii na adrese: 
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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Vypracovanie stratégie hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja si vyžaduje, aby sa 
pojem mestský v politike súdržnosti obmedzoval na oblasti s dostupnými detailnými 
informáciami, pretože problémy možno určiť len v prípade, že máme k dispozícii jasné a 
presné údaje. Na účely merania pokroku a zisťovania problémov mestských oblastí sú teda 
nevyhnutné podrobné štatistické údaje. Z tohto dôvodu bol navrhnutý veľmi užitočný 
európsky mestský audit.

Mestský rozmer v politike súdržnosti
Z historického pohľadu bol mestský rozmer súčasťou hlavného objemu štrukturálnych 
opatrení . Od roku 1990 sa začali konať mestské pilotné projekty. Od roku 1994 existoval 
program iniciatívy Spoločenstva URBAN, ktorý umožňoval podporu integrovaných modelov 
miestneho rozvoja.

Zatiaľ čo počas predchádzajúceho programového obdobia boli rôznym mestským iniciatívam 
pridelené špecifické finančné prostriedky, v prípade obdobia rokov 2007 – 2013 to tak nie je. 
Po prijatí nových predpisov upravujúcich štrukturálne fondy bola politika rozvoja miest 
zahrnutá do cieľov „súdržnosť“ a „regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“, čím sa 
zdôraznil význam, ktorý Únia prikladá tomuto aspektu kohéznej politiky. Členské štáty sú 
vyzývané, no nie povinné, integrovať trvalo udržateľný rozvoj miest ako strategickú prioritu 
do národných strategických referenčných rámcov a operačných programov pri ich 
vypracúvaní. Avšak pokiaľ by tak so zreteľom na význam miest a mestských aglomerácií v 
hospodárskej štruktúre Európy neučinili, do veľkej miery by to ohrozilo všetky plány štátov 
stať sa dynamickým hráčom v rámci úsilia Únie dosiahnuť svoje ciele. 

Aktuálne revidované nariadenia umožňujú riadiacim orgánom využiť pri riadení prostriedkov 
vyčlenených na rozvoj miest celý rad verejných/súkromných partnerstiev. Zo štrukturálnych 
fondov je tak možné financovať operácie finančného inžinierstva, ako sú fondy rizikového 
kapitálu, garančné fondy alebo úverové fondy. Európska komisia a EIB vyvinuli tri finančné 
nástroje, konkrétne JEREMIE11, JASPERS 12a JESSICA13. Nástroj JESSICA (The Joint 
European Support for Sustainable Investment in City Areas - spoločná európska podpora 
trvalo udržateľných investícií do mestských oblastí) je pre rozvoj miest najvýznamnejší. 
Zameriava sa na dosiahnutie pákového efektu prostredníctvom dostupných finančných 
prostriedkov. Navrátené prostriedky sa musia reinvestovať do rozvoja miest alebo previesť na 
riadiaci orgán na iné mestské projekty. JESSICA je v podstate stále v počiatočnej fáze.

Doteraz sa neuskutočnilo komplexné zhodnotenie rozsahu implementácie mestského rozmeru 
v členských štátoch. Avšak prvé postrehy nie sú veľmi pozitívne. Napríklad národne orgány a 
regióny sa väčšinou nerozhodli umožniť mestám subdelegovanie, pretože uprednostňujú 
výzvy na predkladanie návrhov v iných odvetvových politikách.

Budúce smerovanie
Veľa sa so zreteľom na mestský rozvoj robí na medzivládnej úrovni a na úrovni 
medzinárodných organizácií. Existujú však oblasti, v ktorých by sa hodilo podrobnejšie 

                                               
11 Uľahčuje prístup k financiám na rozbehnutie obchodu, rozvoj mikropodnikania a SME
12 Podporuje prípravu väčších projektov
13 Podporuje finančné inžinierstvo v oblasti rozvoja miest.
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sledovanie, detailnejšie ukazovatele a tvorba podobných metodík na implementáciu 
integrovaného trvalo udržateľného rozvoja miest. Navyše, ak v budúcnosti nadobudne 
platnosť Lisabonská zmluva, územná súdržnosť a jej prvok, rozvoj miest, sa stanú spoločnou 
zodpovednosťou členských štátov a Únie. 

Programy rozvoja miest musia byť koncipované a vykonávané na miestnej a regionálnej 
úrovni osobami, ktoré rozumejú miestnym ľuďom a podnikateľskému prostrediu. V tomto 
kontexte je subdelegovanie veľmi dôležitý nástroj na zlepšenie miestnej riadiacej 
administratívnej kapacity a skutočné pričinenie sa o územný a európsky rast. 

To, či regionálne alebo subregionálne organizácie naozaj získajú väčšiu zodpovednosť za 
plánovanie a poskytovanie štrukturálnych fondov, závisí nielen od vytvorenia pozitívnej 
štruktúry na úrovni EÚ v súlade s nariadeniami a usmerneniami, ale aj od toho, do akej miery 
sú národné vlády a riadiace orgány pripravené akceptovať a zabezpečiť svoju priamu účasť. 

V tejto súvislosti je otázne, do akej miery dobrovoľný rámec funguje. V budúcnosti by sa 
malo  uvažovať o jasnej úlohe miest po boku regionálnych a národných vlád ako 
sprostredkujúcich orgánov v kontexte prístupu viacúrovňového riadenia a mestský rozmer by 
mal byť povinný.

Často sa stáva, že nesúvisiace rozvojové plány sa vypracujú pred tým, ako mestá dokončia 
integrované plány mestského rozvoja. Pre uskutočniteľnosť plánov integrovaného rozvoja 
miest je veľmi dôležité, aby bola vytvorená reprezentatívna štruktúra riadenia a rozhodovania. 
Navyše myšlienka integrovaného plánu rozvoja miest je krokom vpred iba v prípade, ak sú k 
dispozícii dostatočné prostriedky. Spravodajca teda zastáva názor, že vyhradenie 
rozpočtových prostriedkov ako v prípade iniciatív URBAN by pomohlo zabezpečiť, že na 
mestský rozmer budú vyčlenené adekvátne zdroje a preto požaduje, aby sa zaviedla povinná 
minimálna úroveň prostriedkov. Navrhuje ju vo výške 1 000 EUR (v prípade iniciatívy 
Spoločenstva Urban II bola minimálna úroveň výdavkov 500 EUR na obyvateľa).

V záujme efektívnosti a dosiahnutia Lipských cieľov v primeranom časovom horizonte v 
celom Spoločenstve si mestský rozvoj vyžaduje jasne identifikované dôležité finančné zdroje. 
V rýchlej obnove mestských oblastí v najchudobnejších krajinách zohráva dôležitú úlohu aj 
súkromný sektor. Úsilie verejno-súkromných partnerstiev by sa malo sústrediť na výstavbu 
infraštruktúry a bývania. Využívanie účinných finančných nástrojov a úverov je tiež 
nevyhnutné pre dosiahnutie žiadaného účinku grantov a pôžičiek na zabezpečenie rýchleho a 
skutočného rozvoja. Nástroje finančného inžinierstva, ako je JESSICA, majú významný 
rozvojový potenciál. Je potrebné zdôrazniť aj revolvingový charakter iniciatívy JESSICA a 
jej potenciál pre hospodársky rast. Iniciatíva JESSICA by mala byť primárnym nástrojom na 
financovanie projektov trvalo udržateľného rozvoja miest.

Mohlo by sa zdať, že na jednej strane sa veľa hovorí o myšlienke integrovanej viacodvetvovej 
politiky implementácie, na strane druhej riadiace štruktúry v členských štátoch niekedy nie sú 
uspôsobené na podporu horizontálnej spolupráce. Popri regionálnej politike existujú ďalšie 
finančné politiky Spoločenstva, ktoré ovplyvňujú mestá a ktoré ponúkajú finančné zdroje, 
ktoré možno použiť na území miest. Medzi najdôležitejšie patria európska dopravná politika a 
európska politika výskumu a vývoja. Výsledkom je teda absencia metodiky, ktorá by 
zodpovedala daným potrebám. Neexistencia viacodvetvovej riadiacej štruktúry s právomocou 
na zabezpečenie potrebnej koordinácie a vykonanie potrebných rozhodnutí tak môže byť 
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veľkým problémom. V budúcnosti by tieto politiky mali byť užšie prepojené s politikou 
súdržnosti.

Mestské problémy a spôsoby ich riešenia k spokojnosti všetkých zúčastnených sa 
v jednotlivých krajinách a jednotlivých mestách líšia. Sila Európy spočíva v jej kultúrnej 
rôznorodosti, bohatstve jej miest, obcí, dedín a vidieka, ako aj kultúrnych typov krajiny. 
Mestá a regióny spolu súťažia, ale zároveň potrebujú vzájomnú spoluprácu, aby boli schopné 
súťažiť v celosvetovom meradle. Výmena skúseností a osvedčených postupov v oblasti 
rozvoja a rekonštrukcie európskych miest má mimoriadny význam. Skúsenosti tých 
najúspešnejších, ako aj prekážky, s ktorými sa stretli staršie členské štáty, musia poznať aj tie 
členské štáty, ktoré do Únie vstúpili nedávno. Inštitúcie, ako sú Rada európskych samospráv 
a regiónov (CEMR), Eurocities, Európska sieť vedomostí o urbanistických politikách 
(EUKN), Európska sieť oblastí obnovy - krízových mestských štvrtí (QeC-ERAN) a mnoho 
ďalších, zohrávajú z tomto procese kľúčovú úlohu. 

Nezanedbateľná je napokon aj skutočnosť, že dôležité je tiež pristupovať k problémom miest 
v širšom kontexte rozdielov medzi mestami a vidiekom, a zabezpečiť harmonický rozvoj 
vnútorných a širších mestských oblastí a predmestí.


