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Uvod
Ve• kot dve tretjini evropskega prebivalstva živi v urbanem okolju. Mesta so tista, kjer težave
nastajajo in se rešujejo. So spodbudno okolje za znanost in tehnologijo, kulturo in inovacije,
individualno in kolektivno ustvarjalnost ter blažijo u•inke podnebnih sprememb. Vendar se v
mestih tudi kopi•ijo težave, kot so brezposelnost, segregacija in revš•ina.
Izzive, s katerimi se bodo razli•na evropska mesta sre•evala v prihajajo•ih letih, moramo
bolje razumeti. Zato sem se odlo•il k sodelovanju povabiti številne urbaniste in predstavnike
evropskih mest, da razmislijo o prihodnosti. To poro•ilo je rezultat njihovih dognanj.
Z njim opozarjamo na morebitne prihodnje u•inke vrste trendov, kot so upadanje števila
prebivalcev, družbena polarizacija in ranljivost razli•nih vrst mest. Izpostavljamo tudi
priložnosti in možno klju•no vlogo mest pri doseganju ciljev EU – zlasti pri izvajanju
strategije Evropa 2020. V njem so predstavljeni navdihujo•i modeli in vizije. Prav tako se z
njim potrjuje pomembnost celostnega pristopa k razvoju mest.
Dognanja v okviru „Mest prihodnosti“ bodo navdih za oblikovalce politik in strokovnjake, ki
delujejo na podro•ju razvoja mest na lokalni, regionalni, državni ali evropski ravni.
Na•rtovanje z mislijo na prihodnost in razvijanje vizij mest prihodnosti je vedno bolj
pomembno na vseh ravneh. Razvoj naših mest bo odlo•al o prihodnosti Evrope.

Johannes Hahn
Evropski komisar za regionalno politiko
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Sodelujo•i
Radi bi se zahvalili vsem, ki so v okviru Mest prihodnosti prispevali svoje zamisli kot
udeleženci ali predavatelji na treh delavnicah, ki so bile organizirane maja, junija, oktobra in
decembra 2010, ali s pisnimi prispevki v obliki tematskih dokumentov ali odgovorov na naša
strokovna posvetovanja.
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Povzetek
Mesta so klju•na za trajnostni razvoj Evropske unije
• Evropa je ena najbolj urbaniziranih celin na svetu. Danes ve• kot dve tretjini
evropskega prebivalstva živita na urbaniziranih obmo•jih, ta delež pa še naraš•a. Razvoj
naših mest bo odlo•al o prihodnjem gospodarskem, družbenem in teritorialnem razvoju
Evropske unije.
• Mesta imajo klju•no vlogo kot gibala gospodarstva, središ•a povezav, ustvarjalnosti
in inovacij ter storitev za okoliška obmo•ja. Zaradi svoje goste poseljenosti ponujajo
veliko možnosti za var•evanje z energijo in približevanje h gospodarstvu, nevtralnemu z
vidika emisij ogljika. Vendar se v mestih kopi•ijo tudi težave, kot so brezposelnost,
segregacija in revš•ina. Mesta so zato klju•nega pomena za uspešno izvajanje strategije
Evropa 2020.
• Upravne meje mest ve• ne odražajo fizi•nega, družbenega, kulturnega ali okoljskega
stanja razvoja mest, zato so potrebne nove oblike prožnega upravljanja.
• Glede namenov, ciljev in vrednot obstaja skupna vizija evropskega mesta prihodnosti
kot:
Ø središ•a velikega družbenega napredka z visoko stopnjo socialne kohezije, družbeno
uravnoteženimi stanovanjskimi možnostmi ter socialnimi, zdravstvenimi in vsem
dostopnimi izobraževalnimi storitvami;
Ø temelja demokracije, kulturnega dialoga in raznovrstnosti;
Ø središ•a zelene, ekološke ali okoljske prenove;
Ø središ•a, ki privablja in spodbuja ekonomsko rast.
• Mesta imajo klju•no vlogo pri teritorialnem razvoju Evrope. Obstaja soglasje o
klju•nih na•elih prihodnjega evropskega teritorialnega razvoja in razvoja mest, ki mora:
Ø temeljiti na uravnovešeni gospodarski rasti in teritorialni organizaciji dejavnosti s
policentri•no mestno strukturo;
Ø spodbujati mo•ne metropolitanske regije in druga mestna obmo•ja, ki lahko
zagotavljajo dobro dostopnost do storitev splošnega gospodarskega pomena;
Ø imeti strnjeno poselitveno strukturo z omejeno širitvijo mest;
Ø imeti visoko raven varstva okolja in kakovosti v mestih in njihovi okolici.

Evropski model trajnostnega razvoja mest je ogrožen
• Zaradi demografskih sprememb se pojavljajo številni izzivi, ki se razlikujejo od mesta do
mesta, na primer staranje prebivalstva, manjšanje mest ali intenzivni procesi
suburbanizacije.
• Gospodarska rast v Evropi ni ve• stalna, zato se mnoga mesta, zlasti tista v Srednji in
Vzhodni Evropi, ki niso prestolnice, pa tudi stara industrijska mesta v Zahodni Evropi,
soo•ajo z resno nevarnostjo gospodarske stagnacije ali upada.
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• Naša gospodarstva v trenutnem stanju vsem ne morejo zagotavljati zaposlitve, oslabljene
povezave med gospodarsko rastjo, zaposlenostjo in družbenim napredkom pa so
izrinile velik del prebivalstva s trga dela ali na nizkokvalificirana delovna mesta v
storitvenih sektorjih z nizkimi pla•ami.
• Naraš•ajo•e razlike v dohodkih in pove•anje revš•ine med revnimi – v nekaterih
soseskah lokalno prebivalstvo trpi, ker se tam vedno bolj kopi•ijo neenakosti v smislu
slabih stanovanjskih razmer, nizkokakovostnega izobraževanja, brezposelnosti in težav ali
nezmožnosti pri dostopu do nekaterih storitev (zdravstvenih, transportnih, informacijskih
in komunikacijskih).
• Družbena polarizacija in segregacija naraš•ata – nedavna gospodarska kriza je dodatno
prispevala k u•inku tržnih procesov in postopnemu slabenju države blaginje v ve•ini
evropskih držav. Družbena in prostorska segregacija sta težavi, ki vedno bolj naraš•ata tudi
v naših najbogatejših mestih.
• Zaradi prostorske segregacije, ki je posledica družbene polarizacije, skupine z nizkimi
dohodki ali na obrobju družbe vedno težje najdejo dostojno stanovanje po dostopnih cenah.
• Naraš•ajo•e število „družbenih osipnikov“ lahko v mnogih mestih privede do razvoja
zaprtih subkultur z izrazito sovražnim odnosom do glavnine družbe.
• Širjenje mest in redko poseljenih naselbin je ena od glavnih nevarnosti za trajnostni
teritorialni razvoj; javne storitve so dražje in jih je težje zagotavljati, naravni viri so
prekomerno izkoriš•eni, mreže javnega prometa so premalo razvite, odvisnost od
avtomobila in zastoji v mestih in njihovi okolici pa so veliki.
• Mestni ekosistemi so pod pritiskom – širjenje mest in pozidava tal ogrožata biotsko
raznovrstnost ter pove•ujeta tveganje poplav in pomanjkanja vode.

Obstajajo priložnosti, da spremenimo tveganja v pozitivne izzive
• Evropska mesta sledijo razli•nim razvojnim trendom, njihovo raznovrstnost pa je treba
izkoristiti. Konkuren•nost v svetovnem gospodarstvu je treba združiti s trajnostnimi
lokalnimi gospodarstvi z uveljavljanjem klju•nih kompetenc in virov v lokalni
gospodarski mreži ter s spodbujanjem družbene udeležbe in inovacij.
• Ustvarjanje odpornega in vklju•ujo•ega gospodarstva – trenutni model gospodarskega
razvoja, v katerem gospodarska rast ne pomeni ve•jega števila delovnih mest, ustvarja
izzive, kako zagotoviti spodobno življenje za tiste, ki so zunaj trga dela, in jih aktivno
vklju•iti v družbo.
• Možnosti družbenogospodarske, kulturne, generacijske in eti•ne raznovrstnosti je
treba nadalje izkoristiti kot vir inovacij. Mesta prihodnosti morajo biti prijazna starejšim in
družinam ter središ•a strpnosti in spoštovanja.
• Boj proti prostorski izklju•enosti in pomanjkanju energije z boljšimi stanovanjskimi
razmerami je klju•en, da postane mesto z aglomeracijo bolj privla•no in prijazno za
življenje ter okolju prijazno in konkuren•no.
• Skrb za ustvarjanje „zelenih in zdravih“ mest zahteva ve• kot le zmanjšanje emisij CO2.
Treba je slediti celostnemu pristopu k reševanju okoljskih in energetskih vprašanj, saj
je veliko elementov naravnega ekosistema na poseben na•in prepletenih z družbenim,
gospodarskim, kulturnim in politi•nim sistemom mesta.
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• Rasto•a ter dinami•na mala in srednje velika mesta imajo lahko pomembno vlogo pri
dobrem po•utju prebivalcev v mestih in okoliškem podeželju. So klju•nega pomena za
prepre•evanje upadanja števila podeželskega prebivalstva in izseljevanja v mesta ter
za spodbujanje uravnoteženega teritorialnega razvoja.
• Trajnostno mesto mora imeti privla•ne odprte javne površine ter spodbujati trajnostno,
vklju•ujo•o in zdravo mobilnost. Mobilnost brez avtomobila mora postati privla•nejša,
pri •emer morajo imeti prednost sistemi multimodalnega javnega prevoza.

Nove oblike upravljanja so klju•en odgovor na te izzive mest
Mesta prihodnosti morajo slediti celostnemu modelu trajnostnega razvoja mest:
Ø se soo•iti z izzivi na integriran, celosten na•in;
Ø uskladiti na kraje in prebivalstvo osredoto•ene pristope;
Ø združiti formalne upravne strukture s prožnimi neformalnimi strukturami upravljanja,
ki ustrezajo ravni izzivov;
Ø razviti sisteme upravljanja, zmožne razvoja skupnih vizij, ki bodo usklajevale
nasprotujo•e si cilje in modele razvoja;
Ø sodelovati za zagotovitev skladnega prostorskega razvoja in u•inkovite uporabe virov.
• Sistemi upravljanja morajo biti prilagojeni spreminjajo•im se razmeram in upoštevati
številne teritorialne (npr. ki presegajo obmo•ja mest ali se ti•ejo le dela mest) in •asovne
ravni.
• Mesta morajo uravnoteženo delovati v ve• sektorjih in ne smejo dopustiti, da vizije
enega sektorja dolo•ajo, kakšno bi moralo biti mestno življenje.
• Potrebno je horizontalno in vertikalno usklajevanje, saj morajo mesta sodelovati z
drugimi ravnmi upravljanja, da krepijo sodelovanje in mreženje z drugimi mesti ter tako
sodelujejo pri naložbah in storitvah, ki jih je treba zagotoviti na širšem teritorialnem
obmo•ju.
• Potrebni so novi modeli upravljanja, ki temeljijo na opolnomo•enju prebivalstva,
sodelovanje vseh pomembnih zainteresiranih strani ter inovativna uporaba družbenega
kapitala.
• V okviru oslabljenih povezav med gospodarsko rastjo in družbenim napredkom socialne
inovacije ponujajo priložnost za širjenje javnega prostora za civilno udejstvovanje,
ustvarjalnost, inovacije in kohezijo.
• Predvidevanje je posebej pomembno orodje za upravljanje s prehodi, premagovanje
konfliktov in nasprotij med cilji ter razvijanje boljšega razumevanja resni•nosti,
zmogljivosti in ciljev.
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Sklepi
To poro•ilo je sestavljeno iz treh delov: najprej je v njem je prikazano, da obstaja evropski
model razvoja mest (poglavje 1), nato so obravnavane glavne prednosti, slabosti, priložnosti
in nevarnosti tega modela (poglavji 2 in 3), na koncu pa je poudarek na izzivih upravljanja
naših Mest prihodnosti (poglavje 4).
Sklepi podpirajo glavna na•ela, prednostne naloge in cilje teritorialnega razvoja in razvoja
mest, ki so zapisani v Leipziški listini, izjavi iz Toleda in Teritorialni agendi 2020, ter
poudarjajo pomembno vlogo mo•nejše teritorialne razsežnosti v prihodnji kohezijski
politiki. V poro•ilu so podprti vsi klju•ni cilji strategije Evropa 2020, poudarjena pa je tudi
potreba po integriranih, skladnih in celostnih pristopih v razli•nih sektorjih, na razli•nih
ravneh upravljanja in teritorijih.
Družbene, gospodarske in okoljske izzive je treba obravnavati na ravni sosesk in v širšem
teritorialnem okviru. Mesta ne opredeljujejo ve• le upravne meje, politike mest pa se ne
morejo osredoto•ati le na upravne enote na mestni ravni. Pozornost je treba nameniti nujnemu
dopolnjevanju funkcionalnih pristopov – na ravni ve•jih aglomeracij in metropol – z
družbenimi in kulturnimi pristopi, ki vklju•ujejo sodelovanje in opolnomo•enje prebivalstva –
na ravni sosesk. Pri tem je treba upoštevati širše teritorialne danosti in notranjo strukturo
mest. Politike mest bodo morale zagotoviti skladnost med sektorskimi pobudami s
prostorskimi u•inki in na kraje osredoto•enimi spodbudami.
Za uresni•evanje takih ciljev je treba toge usklajevalne mehanizme dopolnjevati s
prožnimi, da se zagotovi dialog in sodelovanje med teritorialnimi in vladnimi ravnmi ter med
sektorji, ki so povezani z razvojem mest. Prese•i bo treba nasprotja med razli•nimi interesi.
Treba bo sklepati kompromise med nasprotujo•imi si cilji in razvojnimi modeli. Za
vzdrževanje takega dialoga je pomembna skupna vizija.
Skupno razumevanje razvojnih možnosti, ki je nujno potrebno pred kakršnim koli razvojem
vizije prihodnosti, mora temeljiti na trdni bazi znanja. Vir takega znanja ne morejo biti le
strokovnjaki, temve• ga morajo razumeti vse zadevne strani in v•asih k njemu tudi prispevati.
Poleg izboljšanja dostopnosti in primerljivosti teritorialnih podatkov ter znanja, ki temelji na
virih kot so ESPON (Mreža za spremljanje evropskega prostorskega na•rtovanja), Urban
Audit in Urban Atlas, obstajajo potrebe po manj oprijemljivih podatkih. Vklju•evanje
zainteresiranih strani in prebivalstva je klju•nega pomena za postavljanje pravih vprašanj,
meritve pravih pojavov, ustvarjanje ob•utka odgovornosti za strategije in izkoriš•anje
notranjega potenciala.
Strategije morajo upoštevati raznovrstnost mest: njihove razvojne poti, velikost,
demografski in družbeni okvir ter kulturne in gospodarske prednosti. Pomembno bo na primer
preu•iti pomembnost strategij pametne specializacije v tistih mestih in regijah, ki se soo•ajo s
posebnimi težavami zaradi sovpadanja demografskih, gospodarskih in družbenih težav.
V podporo prehodu k Mestom prihodnosti bo treba spodbujati inovacije. Mesta prihodnosti
morajo biti raznovrstna, skladna in privla•na mesta, ki so zelena in zdrava ter pomenijo
središ•e odpornega in vklju•ujo•ega gospodarstva. Možnosti družbenogospodarske, kulturne,
generacijske in eti•ne raznovrstnosti je treba nadalje izkoristiti kot vir inovacij. Inovacijske
strategije morajo biti raznolike ter usmerjene k storitvam in tehnologiji ter institucionalnim in
socialnim inovacijam.
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„[…] Verjamem, da moramo v trenutnih negotovih gospodarskih •asih, ko je
gospodarska kriza že mo•no vplivala na zaposlenost in javne prora•une, izkoristiti
vse naše prednosti, da ublažimo negativne u•inke na najbolj ranljivo prebivalstvo.
Socialne inovacije niso •udežna rešitev, vendar lahko, •e jih spodbujamo in cenimo, prinesejo
takojšnje rešitve za pere•a socialna vprašanja, s katerimi se soo•ajo državljani. Dolgoro•no
vidim socialne inovacije kot del nove kulture opolnomo•enja, ki jo želimo
spodbuditi s številnimi pobudami, pri •emer je na prvem mestu revidirana socialna agenda.
[…]“
José Manuel Barroso, predsednik Evropske komisije, 31. marca 2009

Inovacije bodo morale upoštevati organizacijska in institucionalna vprašanja, saj bodo za
soo•enje s prihajajo•imi izzivi potrebne nove oblike upravljanja. V povezavi s socialnimi
inovacijami je ve• strokovnjakov pri svojih dognanjih poudarilo vprašanje vrednot in etike.
Strategije vklju•ujo•e rasti bodo morale prese•i negativne posledice lo•evanja gospodarske
rasti od družbenega razvoja ter reševati vprašanje za•aranega kroga demografskega in
gospodarskega upada, s katerimi se bo v prihajajo•ih letih sre•evalo vedno ve• evropskih
mest. Treba je slediti skladnemu pristopu k pametnim, vklju•ujo•im in zelenim
strategijam rasti, da se presežejo spori in nasprotja med temi razli•nimi cilji ter da doseg
enega cilja ni v škodo drugemu.
Pomanjkanje finan•nih virov, majhna fiskalna mo• ali regulativna pooblastila in nezadostne
možnosti notranjega razvoja mnogim evropskim mestom otežujejo, da bi se razvijala na
usklajen in trajnosten na•in ter pri tem sledila idealnemu modelu privla•nosti in rasti. Mesta,
ki se manjšajo, bodo morda morala ponovno opredeliti svojo gospodarsko osnovo in
izvesti prehod na nove oblike gospodarske, družbene in prostorske organizacije.
Poleg tega bosta v primeru nadaljevanja sedanjih trendov družbena izklju•enost in
naraš•ajo•a prostorska segregacija vplivali na vedno ve•je število regij in mest, vklju•no z
bogatejšimi. V najbogatejših evropskih mestih že obstajajo obmo•ja, kjer se pojavlja revš•ina
in pomanjkanje, „pomanjkanje energije“ pa je prizadelo najbolj ranljive skupine, zlasti v
mestih s slabimi ali zastarelimi stanovanji.
Obstajajo pomembni politi•ni razlogi, da se posebna pozornost nameni prikrajšanim
soseskam v okviru mesta in širšega teritorija kot celote, kot je poudarjeno v Leipziški listini
in izjavi iz Toleda. Izobraževanje in usposabljanje imata klju•no vlogo pri omogo•anju
družbene in prostorske mobilnosti ter spodbujanju zaposlovanja in podjetništva – to poro•ilo
obenem poudarja pomembnost družbenega kapitala, ki poleg izobraževanja in usposabljanja
vklju•uje tudi spretnosti povezovanja. Vendar družbeno vklju•evanje ne bi smelo biti cilj le
za politike, ki so usmerjene k prebivalstvu; na prebivalstvo osredoto•ene pristope je treba
združiti s tistimi, ki se osredoto•ajo na kraj. Strategije, ki so usmerjene le k prebivalcem,
lahko privedejo do tega, da se ljudje zaradi težav odselijo in tako dodatno osiromašijo
prikrajšane soseske; izrecno osredoto•anje na kraj lahko težave prenese ali pa ima na lokalne
skupnosti „u•inek zaklepanja“.
Kot je poudarjeno že v izjavi iz Toleda, je v tem poro•ilu izpostavljena strateška vloga
celostne prenove mest v okviru širšega koncepta celostnega razvoja mest kot pomembnega
na•rta za doseganje vrste ciljev, kot so: zagotavljanje sodelovanja prebivalstva in
vklju•evanje zainteresiranih strani pri doseganju „bolj trajnostnega in socialno vklju•ujo•ega
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modela v celovito grajenem okolju in v vseh družbenih strukturah obstoje•ega mesta“1;
obravnavanje klimatskih sprememb, demografskih sprememb in mobilnosti kot glavnih
izzivov mest; zagotavljanje boljšega usklajevanja teritorialnih in mestnih vprašanj ter
spodbujanje skupnega razumevanja celostnega pristopa.
V tem poro•ilu so izpostavljena priporo•ila Teritorialne agende 2020 glede postavljanja
razvoja mest v teritorialni okvir v povezavi s strategijo Evropa 2020 in spodbujanjem
uravnoteženega policentri•nega teritorialnega razvoja ter uporabo pristopov za celostni razvoj
v mestih, regijah na podeželju in posebnih regijah.
Eden od izzivov usklajenega teritorialnega razvoja Evrope, kot je opredeljen v Teritorialni
agendi 2020, je hitro prevzemanje zemljiš• zaradi širjenja redko poseljenih naselbin, to je
širjenje mest. Strategije za recikliranje zemljiš• (obnova mest, ponovni razvoj ali uporaba
zapuš•enih, propadlih ali neuporabljenih obmo•ij) so že bile razvite v kontekstu kohezijske
politike in imajo lahko klju•no vlogo v prihodnosti, tako kot ostale zelene strategije, kot so
razvoj zelenih pasov in/ali koridorjev, ustvarjanje okolju prijaznega mesta ter spodbujanje
družinam in starejšim prijaznih mest prek javnih površin in storitev za vse, obenem pa
izboljšanjem upravljanja energetskih in materialnih virov ter mestnih tokov (mestni
metabolizem, recikliranje, lokalne energetske rešitve).
V skladu s Teritorialno agendo 2020 to poro•ilo poudarja tudi potrebo po teritorialnem
vklju•evanju v •ezmejnih in transnacionalnih funkcionalnih regijah ter opozarja na
pomembnost teritorialnih povezav in sodelovanja med evropskimi mesti.
Mest ne opredeljujejo le upravne meje, politike mest pa se ne morejo osredoto•ati le na
upravne enote na mestni ravni. Evropski parlament in Odbor regij sta izrecno izpostavila
pomembnost upravljanja na ve• ravneh. To je povsem v skladu s sklepi tega poro•ila:
evropske, nacionalne, regionalne in lokalne politike morajo biti medsebojno usklajene.
To poro•ilo naprej razvija zamisel o upravljanju na ve• ravneh. Politike na ravni sosesk je
treba uskladiti s politikami, ki se osredoto•ajo na ve•je aglomeracije ali teritorije, v katera so
mesta vpeta, pa tudi na okoliška obmo•ja. Na•elo subsidiarnosti, ki je bilo okrepljeno z
Lizbonsko pogodbo, ne pomeni le, da se višje ravni upravljanja nadomestijo z nižjimi, temve•
tudi, da se spletajo nove povezave med razli•nimi ravnmi, npr. med evropsko in lokalnimi
ravnmi. Nabor akterjev, vklju•enih v dolo•anje in oblikovanje politik, je treba razširiti, da se
vklju•ijo raznovrstne zainteresirane strani, vklju•no s prebivalci. Bistveno je, da politike
delujejo v okviru upravljanja na ve• ravneh.
Vse ravni upravljanja so odgovorne, da se zagotovi popolna izkoriš•enost potenciala mest in
mestnih aglomeracij v korist vseh evropskih državljanov. Prihodnost Evrope je odvisna od
naših mest prihodnosti.

1

Neuradno ministrsko sre•anje v Toledu o izjavi o razvoju mest, Toledo, 22. junij 2010.
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Full version of the original report and additional information at:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm

