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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremljanju izvajanja teritorialne agende in leipziške listine – evropski akcijski 
program za prostorski razvoj in ozemeljsko kohezijo
(2007/2190(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju teritorialne agende1, prvega akcijskega programa za izvajanje teritorialne 
agende2 in leipziške listine o trajnostnih evropskih mestih3,

– ob upoštevanju četrtega poročila o gospodarski in socialni koheziji (KOM(2007)0273),

– ob upoštevanju evropske perspektive prostorskega razvoja4,

– ob upoštevanju rezultatov delovnega programa ESPON 2006,

– ob upoštevanju predloga delovnega programa ESPON 2013,

– ob upoštevanju člena 158 in člena 159 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A6-0000/2007),

A. ker so teritorialna raznolikost, policentrizem in kompaktno mesto bistvene strukturne 
lastnosti evropskega ozemlja,

B. ker živi večina evropskih državljank in državljanov danes v mestih,

C. ker so podnebne spremembe, širjenje urbanih območij in uporaba površin, izkoriščanje 
energije, demografske spremembe ter neenaki vplivi globalizacije na ozemlje, povezani s 
strukturnimi spremembami, sedanji izzivi evropskega prostorskega razvoja,

D. ob upoštevanju ciljev za trajnostni prostorski razvoj iz teritorialne agende: razvoja
uravnoteženega in policentričnega mestnega sistema ter novega partnerstva med mestom 
in podeželjem, oblikovanja inovativnega regionalnega grozda, zagotavljanja
enakovrednega dostopa do infrastrukture in znanja, spodbujanja vseevropskega 
obvladovanja tveganja, v prihodnost usmerjenega upravljanja in varstva narave in 
kulturne dediščine,

E. ob upoštevanju ciljev o trajnostnih evropskih mestih iz leipziške listine: krepitve
pristopov integrirane politike razvoja mest z vzpostavljanjem in zagotavljanjem 

                                               
1 Sprejeto na neformalnem zasedanju Sveta ministrov za prostorsko načrtovanje v Leipzigu, maja 2007.
2 Sprejeto na neformalnem zasedanju Sveta ministrov za prostorsko načrtovanje v Ponti Delgadi (Azori), 
novembra 2007.
3 Sprejeto na neformalnem zasedanju Sveta ministrov za prostorsko načrtovanje v Leipzigu, maja 2007.
4 Sprejeto na neformalnem zasedanju Sveta ministrov za prostorsko načrtovanje v Potsdamu, maja 1999.
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kakovostnih javnih prostorov, posodobitve infrastrukturnih omrežij in večanja energetske 
učinkovitosti, dejavnega spodbujanja inovacij in izobraževanja ter – zlasti v 
zapostavljenih mestnih četrtih – spodbujanja okolju prijaznega, zmogljivega in cenovno 
ugodnega mestnega prevoza, stabilnosti strategij za izboljšanje okolja v mestih, krepitve
lokalnega gospodarstva in lokalne politike trga delovne sile, dejavne politike
izobraževanja in usposabljanja za otroke in mladostnike,

F. ker je prostorsko načrtovanje ustrezen instrument za upravljanje uporabe površin in 
poselitvene strukture v državah članicah, regijah in mestih ter za opredelitev življenjskih 
razmer in razvojnih možnosti na kraju samem,

G. ker so poleg kohezijske politike kot instrumenta za upravljanje potrebni dodatni ukrepi, 
da se dosežejo cilji teritorialne agende in leipziške listine, zlasti ocenjevanje prostorske 
ustreznosti, celovit pristop ter nadziranje prostora,

H. ker ima poleg kohezijske politike velik vpliv na prostor tudi politika za razvoj podeželja; 
ker je integracija obeh politik kljub temu pomanjkljiva,

I. ker kakovost javnih prostorov, naravna in kulturna krajina ter arhitektura pomembno 
vplivajo na življenjske pogoje mestnega in podeželskega prebivalstva ter so pomembni 
lokacijski dejavniki,

J. ker sta ustvarjalnost in inovativnost odločilni sredstvi pri prehodu h globalizirani družbi 
znanja; ker je zato uspešnost trajnostnega prostorskega razvoja in razvoja mest odvisna
zlasti od razvoja potenciala ustvarjalnosti na kraju samem,

K. ker je gradbena kultura, to je vsota kulturnih, gospodarskih, tehnoloških, socialnih in 
ekoloških vidikov, ki vplivajo na kakovost ter postopek načrtovanja in gradnje, ključen 
sestavni del celostnega razvoja mest,

1. meni, da je cilje teritorialne agende in leipziške listine mogoče doseči le, če se izvaja 
obsežno zastavljena, medsektorska in celostna razvojna strategija, s katero se uresničuje 
celosten pristop;

2. v zvezi z vmesnim pregledom kohezijske politike in ob upoštevanju kohezijske politike 
po letu 2013 predlaga, da mora biti izvajanje celovitega pristopa obvezen pogoj pri
načrtovanju programa in izbiri projektov strukturnega sklada;

3. v zvezi s tem pozdravlja vzpostavitev medslužbene delovne skupine Komisije, ki oblikuje 
predloge za izvajanje celostnega pristopa; poziva Komisijo k obveščanju Parlamenta o 
poteku teh del;

4. poziva, da se pri oblikovanju kohezijske politike po letu 2013 upoštevajo zlasti prostorske
posebnosti in potrebe ter se razlikuje glede na posamezno regijo, ki temelji na njih;

5. poziva Komisijo in Svet v okviru vmesnega pregleda kohezijske politike, da za razvoj 
skupnega ozemlja bolje izkoristita sinergije z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj 
podeželja (EKSRP); ob upoštevanju kohezijske politike po letu 2013 priporoča, da se 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja vključi v regionalno politiko;
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6. opozarja, da zmožnost inovacij ni značilna samo za velemestne regije, ampak da lahko k
uresničevanju lizbonskih ciljev znatno prispevajo tudi nekateri zunajmestni in podeželski 
predeli; poziva Komisijo, da se nujno bolj osredotoči na dejavnike uspeha teh predelov, 
da na podlagi tega pripravi razvojni model za majhna in srednje velika mesta na 
podeželju;

7. v okviru revizije proračuna EU poziva Komisijo in Svet, da upoštevata teritorialno 
agendo in leipziško listino ter izvedeta kakovostne prilagoditve, ki omogočajo, da se cilji 
ozemeljske kohezije v politiki EU bolj upoštevajo;

8. poziva Svet, da pri pregledu lizbonske in göteborške strategije (trajnostna razvojna 
strategija) na pomladnem vrhu leta 2008 vprašanja o ozemlju in mestih opredeli kot cilj;

9. na podlagi načela subsidiarnosti poziva Svet in države članice, da vključijo regionalno in 
lokalno raven ter na podlagi načela partnerstva gospodarske in socialne partnerje ter 
zadevne nevladne organizacije v akcijski program za izvajanje teritorialne agende in 
leipziške listine, ter to prizadevanje dejavno podpira;

10. poziva Komisijo, da izvede sistematično analizo sektorskih politik EU glede njihovih 
vplivov na ozemlje ter prostorsko presojo vpliva nove zakonodaje; v zvezi s tem opozarja 
na potencial metod za ocenjevanje, ki jih je razvil ESPON;

11. poziva h krepitvi politike ustvarjalnosti v prostorskem razvoju in razvoju mest, da se s 
pomočjo razpoložljivih instrumentov (kohezijska politika, prostorsko in urbanistično
načrtovanje) določijo okvirni pogoji za izboljšanje priložnosti in možnosti ustvarjalnega 
in inovativnega delovanja;

12. meni, da je treba z vidika demografskega razvoja nujno izboljšati sposobnost mest in 
regij, da se prilagodijo, pri čemer je treba poudariti samostojen razvoj in krepitev 
prostovoljnega dela;

13. poziva države članice, da na vseh območjih svojega ozemlja zagotovijo razpoložljivost, 
dostopnost in dosegljivost storitev splošnega pomena, da bodo lahko prebivalci različnih 
regij izkoristili posebne možnosti in potenciale svojih regij; poziva Komisijo, da s svojimi 
ukrepi za uporabo zakonodajnega okvira v zvezi s storitvami splošnega pomena in 
javnimi naročili lokalnim organom omogoči, da bolj upoštevajo lokalne dejavnike;

14. poziva Komisijo, da z vidika nove pristojnosti Skupnosti v zvezi z lizbonsko reformno 
pogodbo na področju prostorskega načrtovanja pripravi sporočilo o oblikovanju 
evropskega okvira za ocenjevanje prostorske ustreznosti na projektni ravni ob 
upoštevanju del ESPON;

15. poudarja, da je treba po začetku veljavnosti lizbonske reformne pogodbe pri izvajanju
prvega akcijskega programa teritorialne agende okrepiti sodelovanje in usklajevanje med 
Svetom, Komisijo in Evropskim parlamentom;

16. izrecno pozdravlja, da reformna pogodba kot cilj pogodbe določa ozemeljsko kohezijo ter 
na tem področju določa deljeno zakonodajno pristojnost EU in držav članic; poziva 
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Komisijo, da dopolni akcijski program za izvajanje teritorialne agende s konkretnimi 
predlogi ukrepov in pobud Skupnosti;

17. priporoča nadaljnji razvoj evropske perspektive prostorskega razvoja in poziva k popolni 
vključitvi novih držav članic v to perspektivo;

18. meni, da je treba redno vrednotiti napredek pri izvajanju teritorialne agende; poziva Svet, 
Komisijo in vse udeležence, da pri tem ocenijo napredek pri izvajanju posameznih 
ukrepov akcijskega programa ter učinke teh ukrepov in njihov prispevek k trajnostnemu 
prostorskemu razvoju v Evropi;

19. poziva Svet, da čim prej doseže soglasje o preprostih in količinskih kazalnikih za 
spremljanje prostorskega razvoja EU; priporoča, da se letna uporaba površin še pred 
vmesnim pregledom kohezijske politike uporabi kot kazalnik prostorskega razvoja;

20. opozarja, da bi se lahko ti kazalniki uporabili kot ciljni podatki za upravljanje 
prostorskega razvoja; predlaga, da Svet in Komisija uporabita te kazalnike, ki jih je še 
treba določiti, za primerjalno analizo med državami članicami;

21. podpira namero Sveta, da na vsakem neformalnem zasedanju Sveta ministrov predloži 
skupno poročilo o izvajanju akcijskega programa; predlaga Svetu, da preuči možnost 
programa vzajemnega učenja na področju evropskega prostorskega razvoja za izmenjavo 
izkušenj in primerov dobre prakse iz držav članic;

22. obžaluje, da Svet še ni sprejel akcijskega programa za izvajanje ciljev leipziške listine, in 
poziva prihodnja predsedstva Sveta, da to nadoknadijo in s tem zagotovijo sistematično 
spremljanje leipziške listine;

23. pozdravlja pobudo slovenskega predsedstva Sveta o pripravi in spodbujanju ukrepov, ki 
krepijo usklajevanje med prostorskim razvojem in razvojem mest z večjo prepletenostjo
ciljev teritorialne agende in leipziške listine;

24. poziva Komisijo in Svet, da ob posebnem upoštevanju del projekta Urban Audit določita 
kazalnike za primerjalno analizo trajnosti mest z vidika leipziške listine, na primer porabo 
energije na prebivalca, delež uporabe javnega lokalnega prevoza v skupnem obsegu 
mestnega prevoza ali emisije toplogrednih plinov na prebivalca;

25. poziva Komisijo, da bolj temeljito obravnava širjenje urbanih območij; poziva države 
članice, da glede na problematiko razdeljevanja pokrajine in stalne uporabe površin za 
rast mest sprejmejo učinkovite ukrepe in strategije za omejitev uporabe površin;

26. priporoča državam članicam, da poudarijo prednost mestnega notranjega razvoja pred 
zunanjim razvojem, to pomeni, da predvsem s trajnostnim upravljanjem površin 
izboljšajo novo ali spremenjeno namembnost obstoječih stavb namesto uporabe novih 
površin;

27. z obžalovanjem ugotavlja, da se dohodkovne razlike v evropskih velemestnih regijah in 
mestih večajo, ter poziva države članice, da resneje obravnavajo te težave in jih bolj 
upoštevajo pri načrtovanju programa za razdeljevanje sredstev iz strukturnih skladov;
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28. meni, da imajo mesta posebno odgovornost pri uresničevanju ciljev Skupnosti na 
področju varstva podnebja; opozarja države članice, da je treba varstvo podnebja pri 
razvoju mest določiti za medsektorski cilj;

29. podpira okrepitev prizadevanj za izboljšanje vključenosti in socialne kohezije, zlasti z 
odpravo urbanističnih pomanjkljivosti in izboljšanjem okoljskih razmer, stabilizacijo 
stanovanjske problematike ter oblikovanjem privlačnejše ponudbe stanovanj, zaposlitev 
in dejavnosti v prostem času;

30. v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave poziva Komisijo, da bolj podpre 
projekte, ki spodbujajo razvoj in izmenjavo izkušenj v zvezi s trajnostnim upravljanjem 
mest, reševanje okoljskih problemov v mestu ter prispevanje mest k boju proti 
podnebnim spremembam;

31. meni, da lahko okrepitev mestne identitete in dejavno državljanstvo v mestih prispevata k 
uspešnemu izvajanju leipziške listine;

32. poziva države članice, da pri trajnostnem razvoju mest še bolj upoštevajo gradbeno 
kulturo kot odločilen dejavnik za kakovost življenja v mestu;

33. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter Odboru 
regij.
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