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REZOLUCE Č. 2
O PŘÍNOSU CEMAT K DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ RADY EVROPY

Rezoluce č. 2
o přínosu CEMAT k dosahování cílů Rady Evropy

MY, MINISTŘI odpovědní za územní plánování členských států Rady Evropy,
se setkáme 17. června 2014 v Nafpliu v Řecku, na pozvání našeho řeckého kolegy, pana
Yannise Maniatise, na 16. zasedání naší konference Rady Evropy (CEMAT)
UZNÁVÁME hodnotu naší spolupráce v rámci Rady Evropy, která nám umožnila
podporovat a propagovat dobrou praxi a rozvíjet acquis ve prospěch všech evropských
států a jejich obyvatel,
VÍTÁME výzvu Výboru ministrů Rady Evropy “zhodnotit desetiletí spolupráce v oblasti
územního plánování a odsouhlasit budoucí témata a metody spolupráce”, které nám
umožní představit naše úspěchy a navrhnout nová místa pro spolupráci
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SOUHLASÍME S NÁSLEDOVNÝM:
I.

Pokud jde o úspěchy CEMAT

1
Od svého založení v roce 1970, sehrála naše konference důležitou roli
v podporování účinných politik územního rozvoje v celé Evropě, v souladu s hlavními
trendy a vývojem v členských státech. Témata našich zasedání svědčí o rozmanitosti
a bohatství našich úvah, řeší aktuální otázky důležité pro naše členské státy a evropský
kontinent. Připomínáme zvláště témata našich několika posledních zasedání (Moskva,
Lisabon a Lublaň), kde jsme řešili otázky jako je dědictví venkova, regionální integrace,
příspěvek základních služeb pro udržitelný územní rozvoj, polycentrický rozvoj,
konkurenceschopnost a sociální soudržnost a územní dimenze udržitelného rozvoje.
2
Evropská charta regionálního a prostorového plánování (Doporučení Výboru
ministrů Rec(84)2) a Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského
kontinentu (Doporučení Výboru ministrů Rec(2002)1) byly zdrojem velké inspirace
v rozvoji rámce pro umožnění účastenství regionů, obcí a občanů na územním
plánování v několika našich členských státech. V některých případech získaly Řídící
principy silný závazek a podporu na národní úrovni a pronikly do kultury národního
územního plánování. Řídící principy jsou integrovány a implementovány do národních
legislativ a plánovacích systémů. Řídící principy jsou v současnosti přeloženy do deseti
jazyků a jsou rozšířeny v několika členských státech napříč jejich národními,
regionálními a místními orgány. Dokument byl zveřejněn na oficiálních webových
stránkách, masivně distribuován v tištěné podobě pro veřejné a soukromé subjekty,
nevládní organizace, instituce vyššího vzdělávání a profesní organizace.
3
Glosář termínů, přijatý CEMATem, přispívá k podpoře a propagaci společného
chápání klíčových pojmů a terminologie územního plánování v evropském kontextu.
Zvláště cenný je při vytváření společné evropské reference pro problémy v územním
plánování, usnadňující zejména přeshraniční porovnání územně plánovacích nástrojů.
Glosář je pravidelně využíván národními plánovacími orgány několika členských států
v mezinárodním kontextu. Definice a pojmy v glosáři tvoří cenný záznam přístupů
a trendů na národní úrovni. Na národní úrovni je glosář CEMAT cenným zdrojem
pro studenty, odborníky a zaměstnance státní správy ze všech oblastí vědění, kteří
se zabývají územním plánováním, a to obzvláště jako pomoc při objasnění terminologie
a pojmů. Několik členských států doporučilo využívání glosáře svým místním
samosprávám, výzkumným a plánovacím organizacím.
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4
Deklarace, charty, doporučení a texty, přijaté na různých zasedáních naší
konference, byly hojně využívány jako reference pro národní, regionální a místní tvorbu
politik, a přispěly ke zlepšení jejich kvality a k lepšímu obecnému porozumění. Další
mezinárodní organizace, jako Organizace spojených národů, uznala hodnotu naší práce
a využila ji, nebo se na ni odkázala. Hodnota síťování kontaktů naší konference se také
těší zvláštního uznání, coby jediného evropského fóra pro sdružování členských států
EU i mimo ni, s cílem udržitelného územního a socioekonomického rozvoje evropského
kontinentu. Přispěla k ustavení diskusní platformy mezi státy, regionálními a místními
orgány, nevládními organizacemi a profesními sítěmi.
5
V Radě Evropy inspirovala naše práce Kongres místních a regionálních orgánů
nebo ovlivnila mezivládní spolupráci v takových odvětvích jako je přirozené životní
prostředí, řízení rozmanitosti a krajina. Výbor ministrů navázal v několika případech
na naše deklarace ve formě doporučení, čímž jim dodal přidanou politickou váhu
a hodnotu.
6
Při ohlédnutí se za úspěchy naší konference si nelze nevšimnout, že naše práce
týkající se udržitelného územního plánování a rozvoje čerpala inspiraci ze základních
hodnot Rady Evropy - demokracie, lidských práv a právního státu – a zapadá do priorit
Organizace v oblastech místní a regionální demokracie, občanské účasti, udržitelného
rozvoje, uměle vytvořeného a přírodního prostředí, kulturního dědictví, správy
rozmanitosti a krajiny, čímž přispívá k plnění cílů Organizace.
II.

Pokud jde o budoucnost

7
Jsme si plně vědomi nedávných reforem v Radě Evropy, které měly za cíl
posílení “demokratického” pilíře uvnitř Organizace, včetně vytvoření Generálního
ředitelství pro demokracii v rámci Sekretariátu. Tyto reformy jsou silnými signály
závazku Organizace, že sehraje ještě aktivnější roli v propagování hodnot demokracie
skrze posílený mezivládní dialog, sdílení dobré praxe, spolupráci a bilaterální pomoc.
8
Tato strategická zaměření jsou uchovávána v naší sdílené vizi politik územního
plánování coby nástrojů k řešení globálních výzev a jejich dopadů na území,
demokratickým a na účastenství zaměřeným způsobem, pro poskytování řádné správy
věcí veřejných a podporování udržitelných komunit napříč evropským kontinentem.
9
V souladu s tím může naše konference, jak na ministerské úrovni, tak skrze svou
síť vyšších úředníků efektivně propojující hlavní správní orgány odpovědné za územní
plánování v členských státech, dále přispívat k dosahování základních cílů Rady Evropy
prostřednictvím podpory územní dimenze demokracie a lidských práv a udržitelného
územního rozvoje evropského kontinentu.

4

A V REAKCI NA JEHO PROJEVENÉ PŘÁNÍ VYZÝVÁME VÝBOR MINISTRŮ RADY EVROPY
10

aby vzal na vědomí následující možná témata práce:

10.1 demokratické účastenství a dobré řízení území v politikách územního
plánování, včetně e-governance a e-demokracie1
10.2 územní dopady politik jednotlivých členských států týkajících se
demografie, migrace, energetiky, dopravy, životního prostředí, krajiny a dalších politik
po celém evropském kontinentě
10.3

hodnocení a sledování územních procesů

10.4 rozmístění a přístup k službám veřejného zájmu jako prostředek
k vyváženému územnímu rozvoji a rozvoji udržitelných komunit po celém evropském
kontinentu
10.5 budování kapacit v navrhování a provádění politik územního plánování
skrze výměnu know-how a šíření dobré praxe
10.6

přeshraniční a nadnárodní dimenze politik územního plánování

10.7 územní plánování jako nástroj pro zlepšování odolnosti regionů,
zaměření investic za účelem urychlení zotavení se z finanční a ekonomické krize,
předvídání trendů a společné připravování evropského území na budoucí výzvy;
11
aby vzal na vědomí naše očekávání, že pracovní metody umožňují trvalou účast
našich vyšších úředníků jako stálého specifického orgánu Rady Evropy; jejich specifické
technické znalosti a vybudované vědomosti mohou být nápomocné při dosahování cílů
Organizace v oblasti demokratické správy věcí veřejných prostřednictvím udržitelného
územního rozvoje evropského kontinentu;
12
aby pokračoval, za předpokladu poskytnutí odpovídajících prostředků, v praxi
organizování konferencí ministrů zemí Rady Evropy o územním / regionálním plánování
v dosavadním formátu, který je jediným celoevropským fórem o mezivládní spolupráci
v této oblasti a po dobu 44 let své existence se ukázal jako velmi účinný a užitečný pro
členské státy a Radu Evropy;
13
aby zvážil jaké, pokud vůbec, další kroky by byly vhodné pro větší uznání „Směrnic“
Rezoluce č. 1 v kontextu širšího rozvoje podpory demokratického pilíře priorit Rady Evropy.
1

Viz zejména Rezoluce č. 2 ze 14. zasedání CEMAT o Územní správě věcí veřejných: zplnomocnění skrze
posílenou koordinaci.
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