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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o monitorování Územní agendy a Lipské charty – evropský akční program územního 
rozvoje a územní soudržnosti(2007/2190(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Územní agendu1, první akční program pro zavádění Územní agendy2

a Lipskou chartu o udržitelném evropském městě3,

– s ohledem na Čtvrtou zprávu o hospodářské a sociální soudržnosti (KOM (2007)0273),

– s ohledem na Evropský koncept rozvoje životního prostředí4,

– s ohledem na výsledky pracovního programu ESPON 2006,

– s ohledem na návrh pracovního programu ESPON 2013,

– s ohledem na článek 158 a na článek 159 Smlouvy o založení Evropského společenství,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0000/2007),

A. vhledem k tomu, že teritoriální rozmanitost, polycentrimus a kompaktní město jsou 
podstatnými strukturálními symboly evropského území,

B. vhledem k tomu, že většina evropských občanek a občanů žije dnes ve městech,

C. vhledem k tomu, že změna klimatu, překotné rozšiřování měst (urban sprawl) a zaujímání 
ploch, spotřeba energie, demografické změny a také nestejné územní dopady globalizace 
spolu se strukturálními změnami představují současné výzvy evropského rozvoje 
životního prostředí,

D. vhledem k cílům udržitelného rozvoje životního prostředí stanoveným v Územní agendě: 
rozvoj vyváženého a polycentrického systému měst a nové partnerství mezi městem 
a venkovem, vytváření inovativních regionálních modelů, zajištění rovného přístupu 
k infrastruktuře a ke znalostem, podpora transevropského rizikového managementu, 
managementu zaměřeného na budoucnost a ochrana přírody a kulturního dědictví,

E. vzhledem k cílům stanoveným v Lipské chartě ohledně udržitelného evropského města: 
posílení přístupů integrované politiky rozvoje měst vytvořením a zajištěním kvalitních 
veřejných prostorů, modernizací sítí infrastruktury a zvýšením energetické účinnosti, 

                                               
1 Přijaté na neformální Radě ministrů pro územní plánování v Lipsku, květen 2007.
2 Přijaté na neformální Radě ministrů pro územní plánování v Ponta Delgada (Azory), listopad 2007.
3 Přijaté na neformální Radě ministrů pro územní plánování v Lipsku, květen 2007.
4 Přijatý na neformální Radě ministrů pro územní plánování v Postupimi, květen 1999.
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aktivní inovace a podpory vzdělávání také zejména pro znevýhodněné městské čtvrti –
podporou městské dopravy příznivé k životnímu prostředí, která bude zároveň výkonná 
a cenově výhodná, podporou zhodnocujících strategií pro rozvoj města, posilováním 
místního hospodářství a místní politiky pracovního trhu, aktivní politikou vzdělávání 
a školení pro děti a mladistvé,

F. vzhledem k tomu, že prostorové plánování je vhodným nástrojem pro regulaci využití 
ploch a struktury osídlení v členských státech, regionech a městech a pro určení životních 
podmínek a šancí rozvoje na místě,

G. vzhledem k tomu, že vedle politiky soudržnosti jako řídicího nástroje jsou nutná další 
opatření k dosažení  cílů Územní agendy a Lipské charty, zejména vhodnosti pro prostor, 
integrovaný přístup a sledování prostoru,

H. vzhledem k tomu, že vedle politiky soudržnosti má politika pro rozvoj venkovského 
prostoru výrazný prostorový vliv, protože však integrace těchto obou politik má 
nedostatky,

I. vzhledem k tomu, že kvalita veřejného prostoru, přírody a kulturní krajiny a architektury 
hraje významnou roli pro životní podmínky městského a venkovského obyvatelstva 
a představuje významné faktory pro město,

J. vzhledem k tomu, že kreativita a inovace jsou rozhodujícími zdroji při přechodu ke 
globalizované vědecké společnosti; že úspěch udržitelného prostoru a rozvoje města 
proto podstatně závisí na rozvoji místního kreativního potenciálu,

K. vzhledem k tomu, že stavební kultura, tj. množství kulturních, hospodářských, 
technologických, sociálních a ekologických aspektů, které ovlivňují kvalitu a postup při 
plánování a výstavbě, představují podstatnou součást integrovaného rozvoje města,

1. domnívá se, že cílů Územní agendy a Lipské charty může být dosaženo pouze tehdy, 
pokud bude následovat celková, odvětvově zaměřená a celistvá rozvojová strategie, která 
integrovaný přístup promění ve skutečnost;

2. navrhuje v rámci hodnocení politiky soudržnosti v polovině období a s ohledem na 
zvažování politiky soudržnosti po roce 2013, že provádění integrovaného přístupu při 
plánování programu a při volbě projektů strukturálních fondů musí být závazným 
předpokladem;

3. vítá v této souvislosti vytvoření skupiny Komise Inter-Service Groupe, která se zabývá 
návrhy na uplatňování integrovaného přístupu; žádá Komisi, aby Parlament informovala 
o pokračování těchto prací;

4. žádá, aby byly při provádění politiky soudržnosti po roce 2013 zejména zohledněny 
prostorové zvláštnosti a potřeby a aby byly na tomto základě diferencovány podle 
regionů;

5. žádá Komisi a Radu, aby v rámci hodnocení politiky soudržnosti v polovině období také 
lépe využívaly součinnosti s Evropským fondem pro rozvoj venkova, a to v zájmu 
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rozvoje celkového území; doporučuje s ohledem na zvážení politiky soudržnosti po roce 
2013 začlenit ELER do regionální politiky;

6. odkazuje na to, že nejen metropolitní regiony mají inovativní potenciál, ale že také 
některé dříve periferní nebo venkovské oblasti patří k nejlepším při dosahování 
lisabonských cílů; naléhavě vyzývá Komisi, aby se více než dosud zabývala faktory, 
které přispěly k úspěchu v těchto oblastech s cílem vypracovat rozvojový model pro 
rozvoj menších a středně velkých měst na venkově;

7. vyzývá Komisi a Radu, aby v rámci revize rozpočtu EU zohlednily Územní agendu 
a Lipskou chartu a aby se jim kvalitativně přizpůsobily tak, aby bylo možné lépe 
zohlednit cíle územní soudržnosti a politik EU;

8. vyzývá Radu, aby při přezkoumávání Lisabonské a Götteborgské strategie (Udržitelná 
rozvojová strategie) na vrcholném setkání 2008 definovala teritoriální a městské zájmy 
jako cíl;

9. vyzývá Radu a členské státy na základě zásady subsidiarity místní a regionální orgány na 
základě zásady partnerství hospodářské a sociální partnery a příslušné nevládní 
organizace, aby se podílely na akčním programu pro provádění Územní agendy a na 
provádění Lipské charty a aktivně podporovaly toto úsilí;

10. vyzývá Komisi, aby provedla systematickou analýzu specifických odvětvových politik 
EU v souvislosti s jejich územními dopady a také prostorové zhodnocení dopadů nových 
právních záměrů; zároveň odkazuje na potenciál hodnotících metod, které vytvořil 
ESPON;

11. požaduje zakotvení politiky tvořivosti do rozvoje prostoru a města s cílem za pomoci 
existujících nástrojů (politika soudržnosti, regionální a městské územní plánování) zajistit 
rámcové podmínky pro zlepšení příležitostí a možností pro kreativní a inovativní jednání;

12. považuje na základě demokratického rozvoje za nezbytné zlepšit přizpůsobivost měst 
a regionů, přičemž hlavní důraz musí být kladen na svébytný rozvoj a na posílení 
dobrovolnické činnosti;

13. vyzývá členské státy, aby na celém svém území řádně zajišťovaly přítomnost, dostupnost 
a dosažitelnost služeb, aby lidé v různých regionech mohli využít zvláštní možnosti 
a potenciál svého regionu; vyzývá Komisi, aby při svých zásazích do provádění 
rámcových pravidel pro služby obecného zájmu a při veřejném zadávání zakázek 
umožnila místním územně správním celkům, aby více zohlednily místní souvislosti;

14. žádá Komisi s ohledem na novou kompetenci Společenství uvedené v Lisabonské 
reformní smlouvě v oblasti územního plánování, aby vypracovala sdělení pro vytvoření 
evropského rámce pro prostorovou udržitelnost na úrovni projektů při zohlednění prací 
ESPON;

15. poukazuje na to, že po vstupu reformní Lisabonské smlouvy v platnost v rámci provádění 
prvního akčního programu Územní agendy musí být posílena spolupráce a koordinace 
mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem;
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16. výrazně vítá, že reformní smlouva objasňuje územní soudržnost jako cíl smlouvy 
a předpokládá v této oblasti sdílenou kompetenci v oblasti tvorby právních předpisů mezi 
EU a členskými státy; vyzývá Komisi, aby akční program pro uplatňování Územní 
agendy doplnila konkrétními návrhy opatření a iniciativ Společenství;

17. doporučuje další rozvíjení Evropské územní strategie (EUREK) a naléhavě požaduje plné 
začlenění nových členských států do této koncepce;

18. považuje za důležité pravidelně hodnotit pokroky při uplatňování Územní agendy; 
vyzývá Radu, Komisi a všechny zúčastněné, aby zároveň ocenili pokroky při uplatňování 
jednotlivých opatření akčního programu  a také dopad těchto opatření a jejich přínos pro 
udržitelný územní rozvoj v Evropě;

19. vyzývá Radu, aby co nejdříve přistoupila na jednoduché a kvantifikovatelné indikátory 
pro zohlednění rozvoje prostoru EU; doporučuje využít roční plošnou spotřebu ještě před 
hodnocením politiky soudržnosti v polovině období jakožto jednoho ukazatele rozvoje 
prostoru;

20. poukazuje na to, že tyto ukazatelé mohou být použity jako cílové údaje pro řízení 
územního rozvoje; navrhuje, aby Rada a Komise využily těchto ukazatelů, které mají být 
stanoveny, pro srovnání výkonnosti ("bench marking“) mezi členskými státy;

21. souhlasí s záměrem Rady předložit společnou zprávu o provádění akčního programu na 
každé neformální Radě ministru; navrhuje Radě, aby dala členským státům k úvaze 
program pro vzájemné učení (Mutual Learning Programme, MLP) pro evropský územní 
rozvoj s cílem výměny zkušeností a příkladů dobré praxe v členských státech;

22. lituje, že Rada doposud neschválila žádný akční program pro provádění cílů Lipské 
charty a vyzývá budoucí předsednictví Rady, aby to napravilo a tím zajistilo systematické 
dodržování Lipské charty;

23. vítá iniciativu slovinského předsednictví Rady připravit a podporovat opatření, která 
posílí koordinaci mezi územním rozvojem a rozvojem měst s ohledem na výraznější 
vymezení cílů Územní agendy a Lipské charty;

24. vyzývá Komisi a Radu, aby při zvláštním zohlednění prací ukazatelů Urban Audit pro 
porovnání udržitelnosti měst ve smyslu Lipské charty stanovily, jak například probíhá 
spotřeba energie na hlavu nebo podíl využití veřejné dopravy na dohodě o celkové 
dopravě nebo na emisích skleníkových plynů na hlavu;

25. žádá Komisi, aby se více zabývala tématem přelidnění (urban sprawl); vyzývá členské 
státy, aby ve vztahu k problematice rozpadu venkova a s tím souvisejícím využitím ploch 
prostřednictvím růstu měst v členských státech prosazovaly účinná opatření a strategie 
pro omezení spotřeby ploch;

26. doporučuje členským státům, aby zdůrazňovaly, že je nutné rozvíjet města v rámci již 
existujícího zastavěného prostoru, tj. stávající objekty přestavovat a nikoli městskou 
zástavbu rozšiřovat, a to prostřednictví udržitelného managementu ploch;
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27. s politováním konstatuje, že rozdíly v příjmech evropských metropolitních regionů a měst 
se zvyšují a vyzývá členské státy, aby tyto problémy více zohledňovaly a aby při 
plánování programů více zohledňovaly přidělování prostředků ze strukturálních fondů;

28. domnívá se, že města nesou zvláštní odpovědnost při plnění cílů Společenství v rámci 
ochrany klimatu; připomíná členským státům, že ochrana klimatu musí být v rozvoji měst 
zakotvena jako průřezový cíl;

29. zasazuje se o to, aby byly posíleny snahy o zlepšení integrace a sociální soudržnosti, 
zejména tím, že budou překonány nedostatky při výstavbě měst a prostřednictvím 
zlepšení podmínek životního prostředí, stabilizace problémových čtvrtí a vytváření 
atraktivních nabídek bydlení, práce a trávení volného času;

30. vyzývá Komisi, aby v rámci sedmého rámcového programu více podporovala projekty, 
které podporují rozvoj a výměnu zkušeností týkající se udržitelného managementu měst 
a také řešení problémů životního prostředí ve městě i přínos měst k boji 
proti klimatickým změnám;

31. domnívá se, že posílení městské identity a aktivního občanství ve městech může přispět 
k úspěšnému provádění Lipské charty;

32. žádá členské státy, aby při udržitelném rozvoji měst více než doposud zohledňovaly 
stavební kulturu jakožto jeden z rozhodujících faktorů kvality života ve městech;

33. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Výboru regionů.
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