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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ďalšom postupe po prijatí Územnej agendy a Lipskej charty – Európsky akčný 
program pre územný rozvoj a územnú súdržnosť
(2007/2190(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Územnú agendu1, prvý akčný program pre prijatie Územnej agendy2

a Lipskej charty o trvalej udržateľnosti európskych miest3,

– so zreteľom na Štvrtú správu o hospodárskej a sociálnej kohézii (KOM(2007)0273),

– so zreteľom na európsku koncepciu územného rozvoja4,
– so zreteľom na výsledky pracovného programu ESPON 2006,

– so zreteľom na návrh pracovného programu ESPON 2013,

– so zreteľom na článok 158 a článok 159 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0000/2007),

A. keďže územná rozmanitosť, polycentrizmus a kompaktné mesto sú zásadnými 
štruktúrnymi znakmi európskeho územia,

B. keďže väčšina európskych občanov dnes žije v mestách,

C. keďže klimatické zmeny, urbanizácia a spotreba plochy, spotreba energie, demografické 
zmeny, ako aj rozdielny územný vplyv globalizácie spojený so štruktúrnymi zmenami 
predstavujú aktuálne výzvy pre európsky územný rozvoj,

D. keďže ciele stanovené v Územnej agende pre trvalo udržateľný územný rozvoj sú 
nasledujúce: vytvorenie vyváženého a polycentrického mestského systému a nového 
vzťahu medzi mestami a vidiekom, vytvorenie inovatívnych regionálnych zoskupení, 
zaistenie rovnosti prístupu k infraštruktúre a vedomostiam, podporovanie európskeho 
riadenia rizík, trvalo udržateľné spravovanie a ochrana kultúrneho a prírodného 
dedičstva,

                                               
1 Prijaté na neformálnom zasadnutí Rady ministrov zodpovedných za územné plánovanie v Lipsku, máj 2007.
2 Prijaté na neformálnom zasadnutí Rady ministrov zodpovedných za územné plánovanie v Ponte Delgada 
(Azory), november 2007.
3 Prijaté na neformálnom zasadnutí Rady ministrov zodpovedných za územné plánovanie v Lipsku, máj 2007.
4 Prijaté na neformálnom zasadnutí Rady ministrov zodpovedných za územné plánovanie v Postupime, máj 
1999.
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E. keďže ciele stanovené v Lipskej charte týkajúce sa trvalo udržateľných európskych miest 
sú nasledujúce: podpora začatia integrovanej politiky mestského rozvoja prostredníctvom 
vytvorenia a zaistenia kvalitného územia, modernizácia infraštruktúry a zvýšenie 
energetickej účinnosti, aktívna podpora inovácií a osvety, ako aj – predovšetkým pre 
zanedbávané mestské štvrte – podpora ekologickej, výkonnej a cenovo prístupnej 
mestskej dopravy, trvalá udržateľnosť stratégií zhodnocovania mestskej výstavby, 
posilnenie miestneho hospodárstva a miestnej politiky pracovného trhu, aktívna politika 
vzdelávania a výchovy detí a mládeže,

F. keďže územný rozvoj je primeraným nástrojom riadenia výstavby sídlisk v členských 
štátoch, regiónoch a mestách, a regulovania životných podmienok a príležitostí miestneho 
rozvoja,

G. keďže okrem kohéznej politiky ako riadiaceho nástroja sú nevyhnutné ďalšie opatrenia na 
zaistenie dosiahnutia cieľov Územnej agendy a Lipskej charty, predovšetkým kontrola 
územnej kompatibility, integrovaný prístup a územné sledovanie,

H. keďže okrem kohéznej politiky má podstatný územný vplyv aj politika územného rozvoja 
vidieka; keďže integrácia týchto dvoch politík je však nedostatočná,

I. keďže kvalita verejných priestranstiev, prírodného a kultúrneho prostredia a architektúry 
je veľmi dôležitá pre životné podmienky mestského a vidieckeho obyvateľstva 
a predstavuje rozhodujúce nevyhranené miestne aspekty,

J. keďže kreativita a inovácia sú rozhodujúcimi zdrojmi prechodu ku globalizovanej 
znalostnej spoločnosti; keďže úspech trvalo udržateľného územného a mestského rozvoja 
preto podstatne závisí od rozvoja miestneho potenciálu kreativity,

K. keďže kultúra výstavby, teda súhrn kultúrnych, hospodárskych, technologických, 
sociálnych a ekologických aspektov, ktoré ovplyvňuje kvalita a postup plánovania 
a výstavby, predstavuje významnú súčasť integrovaného mestského rozvoja,

1. domnieva sa, že ciele Územnej agendy a Lipskej charty je možné dosiahnuť len 
prostredníctvom dodržiavania rozsiahlej, všestrannej rozvojovej stratégie medzi sektormi, 
pomocou ktorej sa integrovaný prístup mení na skutok;

2. navrhuje v rámci priebežného hodnotenia kohéznej politiky a vzhľadom na odôvodnenia 
týkajúce sa kohéznej politiky po roku 2013, aby bolo prijatie integrovaného prístupu 
záväzným predpokladom pri programovom plánovaní a prideľovaní prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov;

3. víta v tejto súvislosti vytvorenie medziútvarovej skupiny Komisie, ktorá sa zaoberá 
návrhmi prijatia integrovaného prístupu; žiada Komisiu, aby informovala Parlament 
o postupe týchto činností;
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4. žiada, aby sa pri vypracovaní kohéznej politiky po roku 2013 zohľadnili predovšetkým 
územné špecifiká a požiadavky a s tým súvisiaca diferenciácia podľa regiónu;

5. vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci priebežného hodnotenia kohéznej politiky lepšie 
využili súčinnosť s Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
na vytvorenie spoločného územia; odporúča vzhľadom na odôvodnenia týkajúce sa 
kohéznej politiky po roku 2013 integrovať EPFRV do regionálnej politiky;

6. poukazuje na skutočnosť, že nielen metropolitné regióny majú inovačný potenciál, ale aj 
niektoré skôr periférne a vidiecke územia sú medzi prvými pri dosahovaní cieľov 
lisabonskej stratégie; naliehavo žiada Komisiu, aby sa intenzívnejšie ako doteraz 
zaoberala faktormi úspechu týchto území s cieľom vypracovať na tomto základe model 
rozvoja pre menšie a stredné mestá na vidieku;

7. vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci revízie rozpočtu EÚ zohľadnili Územnú agendu 
a Lipskú chartu a naplánovali kvalitatívne úpravy umožňujúce lepšie zohľadniť ciele 
územnej súdržnosti v politikách EÚ;

8. vyzýva Radu, aby pri revízii lisabonskej a göteborskej stratégie (trvalo udržateľná 
rozvojová stratégia) na jarnom summite 2008 definovala územné a mestské záujmy ako 
cieľ;

9. vyzýva Radu a členské štáty, aby na akčnom programe prijatia Územnej agendy a Lipskej 
charty na základe zásady subsidiarity zapojili miestnu a regionálnu úroveň, a na základe 
zásady partnerstva zapojili hospodárskych a sociálnych partnerov, ako aj príslušné 
mimovládne organizácie, a aktívne podporuje toto úsilie;

10. vyzýva Komisiu, aby vykonala systematickú analýzu osobitných európskych sektorových 
politík vzhľadom na ich územný vplyv, ako aj územné hodnotenie vplyvu nových 
legislatívnych zámerov; poukazuje pritom na potenciál hodnotiacich metód, ktoré boli 
vytvorené v rámci programu ESPON;

11. podporuje zakotvenie politiky kreativity do územného a mestského rozvoja s cieľom 
vytvoriť rámcové podmienky na zlepšenie príležitostí a možností pre kreatívne 
a inovatívne postupy pomocou dostupných nástrojov (kohézna politika, územné 
a mestské plánovanie);

12. považuje za nevyhnutné vzhľadom na demografický rozvoj zlepšiť schopnosť 
prispôsobenia miest a regiónov, pričom je potrebné zamerať sa na samosprávne 
vytvorenie a podporu práce dobrovoľníkov;

13. vyzýva členské štáty, aby vo všetkých oblastiach svojho územia zásadne zaistili 
dostupnosť a prístupnosť služieb verejného záujmu s cieľom poskytnúť ľuďom v rôznych 
regiónoch možnosť využiť osobitné možnosti a potenciál svojho regiónu; vyzýva 
Komisiu, aby vo svojich pokynoch týkajúcich sa uplatňovania rámcového nariadenia 
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o službách verejného záujmu a verejného obstarávania umožnila územným správnym 
jednotkám viac zohľadniť miestny kontext;

14. žiada Komisiu, aby vzhľadom na novú právomoc spoločenstva v Lisabonskej reformnej 
zmluve v oblasti územného plánovania predložila oznámenie o vytvorení európskeho 
rámca pre kontrolu územnej kompatibility na projektovej úrovni a zohľadnila pritom 
činnosť siete ESPON;

15. poukazuje na skutočnosť, že je nevyhnutné posilniť spoluprácu a koordináciu medzi 
Radou, Komisiou a Európskym parlamentom po vstupu Lisabonskej reformnej zmluvy 
do platnosti v rámci prijatia prvého akčného programu Územnej agendy;

16. víta výslovne, že reformná zmluva stanovuje ako zmluvný cieľ územnú súdržnosť 
a rozdelenie zákonodarnej právomoci pre EÚ a členské štáty v tejto oblasti; vyzýva 
Komisiu, aby rozšírila akčný program prijatia Územnej agendy o konkrétne návrhy 
opatrení a iniciatív Spoločenstva;

17. odporúča ďalej rozvíjať Európsku koncepciu územného rozvoja (EUREK) a trvá na 
plnom zapojení nových členských štátov do tejto koncepcie;

18. považuje za dôležité pravidelne hodnotiť pokrok pri realizácii Územnej agendy; vyzýva 
Radu, Komisiu a všetky zúčastnené strany, aby pritom hodnotili aj pokrok dosiahnutý pri 
realizácii jednotlivých opatrení akčného programu, ako aj vplyv týchto opatrení a ich 
prínos k trvalo udržateľnému územnému rozvoju v Európe;

19. vyzýva Radu, aby sa čo najskôr dohodla na jednoduchých a kvantifikovateľných 
ukazovateľoch sledovania územného rozvoja EÚ; odporúča používať ročnú spotrebu 
plochy ako ukazovateľ územného rozvoja ešte pred priebežným hodnotením kohéznej 
politiky;

20. poukazuje na skutočnosť, že tieto ukazovatele by sa mohli použiť ako cieľové údaje na 
riadenie územného rozvoja; navrhuje, aby Rada a Komisia využili tieto určujúce 
ukazovatele na porovnanie výsledku medzi členskými štátmi;

21. súhlasí so zámerom Rady predkladať spoločnú správu o realizácii akčného programu na 
každej neformálnej rade ministrov; navrhuje Rade, aby vzala do úvahy program pre 
vzájomné vzdelávanie (Mutual Learning Programme, MLP) v oblasti európskeho 
územného rozvoja na výmenu skúseností a príkladov osvedčených postupov z členských 
štátov;

22. ľutuje, že Rada ešte neschválila žiadny akčný program na realizáciu cieľov Lipskej charty 
a vyzýva budúce predsedníctva Rady, aby tak urobili a zaistili tak systematickú realizáciu 
Lipskej charty;
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23. víta iniciatívu slovinského predsedníctva Rady v oblasti prípravy a podpory opatrení, 
ktoré posilnia koordináciu medzi územným a mestským rozvojom vzhľadom na 
intenzívnejšie prelínanie cieľov Územnej agendy a Lipskej charty;

24. vyzýva Komisiu a Radu, aby určili ukazovatele porovnania výsledkov trvalej 
udržateľnosti miest v zmysle Lipskej charty, ako napríklad spotreba energie na 
obyvateľa, podiel vyžívania verejnej mestskej dopravy na celkovom objeme dopravy 
alebo emisie skleníkových plynov na obyvateľa, a osobitne pritom zohľadnila činnosť 
v rámci projektu Urban Audit;

25. žiada Komisiu, aby sa intenzívnejšie zaoberala témou urbanizácie; vyzýva členské štáty, 
aby vzhľadom na problematiku rozdelenia krajiny a pretrvávajúcej spotreby plochy na 
základe urbanizácie v členských štátoch, uplatnila účinné opatrenia a stratégie na 
obmedzenie spotreby plochy;

26. odporúča členským štátom, aby uprednostnili mestský vnútorný rozvoj pred vonkajším, 
t. zn. aby namiesto využívania nových plôch zlepšili predovšetkým nové a opätovné 
určenie existujúcej zástavby prostredníctvom trvalo udržateľného spravovania územia;

27. konštatuje s poľutovaním, že rastú rozdiely v príjmoch v európskych metropolitných 
regiónoch a mestách a vyzýva členské štáty, aby sa intenzívnejšie zaoberali týmto 
problémom, a v programovom plánovaní prideľovania prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov väčšmi zohľadnili uvedenú skutočnosť;

28. domnieva sa, že mestá majú osobitnú zodpovednosť pri plnení cieľov spoločenstva 
v oblasti ochrany klímy; pripomína členským štátom, že ako hlavný cieľ je do mestského 
rozvoja nevyhnutné zakotviť ochranu klímy ;

29. zasadzuje sa za podporenie úsilia o zlepšenie integrácie a sociálnej kohézie, 
predovšetkým prostredníctvom prekonania nedostatkov v oblasti mestskej výstavby 
a zlepšenia podmienok životného prostredia, stabilizácie problémových štvrtí a 
vytvorenia atraktívnych ponúk na bývanie, prácu a voľný čas;

30. vyzýva Komisiu, aby v rámci Siedmeho rámcového výskumného programu 
intenzívnejšie podporovala projekty na podporu rozvoj a výmenu skúseností vzhľadom 
na trvalo udržateľné riadenie miest, riešenie problémov v oblasti životného prostredia 
a prínos miest k boju proti klimatickým zmenám;

31. domnieva sa, že posilnenie mestskej identity a aktívneho občianstva v mestách môže 
prispieť k úspešnému prijatiu Lipskej charty;

32. vyzýva členské štáty, aby pri trvalo udržateľnom mestskom rozvoji viac ako doteraz 
zohľadňovali kultúru výstavby ako rozhodujúci faktor kvality života v mestách;

33. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj Výboru 
regiónov.
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