17. zasedání Konference ministrů zemí Rady Evropy zodpovědných za územní
plánování (CEMAT),

Bukurešť, 3. listopadu 2017

REZOLUCE č. 2
PROHLÁŠENÍ O BUDOUCNOSTI CEMAT

My, ministři zodpovědní za územní plánování členských států Rady Evropy, přítomní
v Bukurešti na 17. zasedání Konference ministrů zemí Rady Evropy,
s ohledem na Rezoluci č. 2 přijatou na Konferenci ministrů zemí Rady Evropy
zodpovědných za územní plánování (CEMAT) v řeckém Nafpliu v červnu 2014, která
zdůrazňuje přínos CEMAT k dosahování cílů Rady Evropy,
uznávajíce hodnotu naší spolupráce v rámci Rady Evropy, která má důležitou roli pro lepší
porozumění územní dimenzi v kontextu demokracie, lidských práv a právního státu, a to
díky rozvoji, podpoře a předávání osvědčených postupů ku prospěchu všech evropských
států,
berouce v úvahu hlavní úspěchy CEMAT během 47 let společného úsilí v oblasti územního
plánování ‒ zejména její celkový přínos k podpoře účinných politik územního plánování po
celé Evropě, přijetí Evropské charty regionálního/územního plánování (Torremolinos,
1983), Řídících principů trvale udržitelného rozvoje evropského kontinentu (Hannover,
2000), Hesláře pojmů v územním plánování (2006), Moskevské deklarace s názvem
„Budoucí výzvy: udržitelný územní rozvoj evropského kontinentu v měnícím se světě“
(Moskva, 2010) a Nafplijské deklarace s názvem „Podpora územní demokracie v územním
plánování“ (Nafplio, 2014) a navazující příručky, které slouží jako základ pro zlepšení
politik územního plánování a rozvoje v členských státech,
opakujíce náš zájem pracovat a spolupracovat na tématech stanovených v Rezoluci č. 2,
přijaté CEMAT v řeckém Nafpliu v červnu 2014, ohledně přínosu CEMAT k dosahování cílů
Rady Evropy,
berouce na vědomí výsledky přípravné konference pořádané v Bukurešti 30. května 2017
a na základě zjištění z dotazníku ohledně funkčních oblastí a pokračování činnosti CEMAT,

SOUHLASÍME S NÁSLEDUJÍCÍM:

1. Zasedání Konference ministrů zemí Rady Evropy zodpovědných za územní plánování
budou nadále upozorňovat na územní dimenzi lidských práv a demokracie a sloužit
k podpoře udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu a kvalitní správy, což je
jedna z hlavních priorit Rady Evropy.
2. CEMAT je jedinou formální panevropskou mezivládní platformou pro spolupráci v oblasti
územního plánování a rozvoje, která je otevřená všem státům evropského kontinentu.
CEMAT působí jako rámec pro diskuzi a výměnu zkušeností a nejosvědčenějších postupů,
čímž umožňuje dosáhnout lepší soudržnosti při rozvoji politik územního plánování
v Evropě.
3. CEMAT, úzce spjata s Radou Evropy, a proto představujíc dlouhodobou a podstatnou
zkušenost s územním rozvojem v kontextu demokracie, lidských práv a právního státu pro
celý evropský kontinent, může významně přispět k provádění agendy udržitelného rozvoje
OSN s jejími cíli udržitelného rozvoje, které mají jasnou územní dimenzi.
4. Práce, kterou odvádí CEMAT, byla vždy zdrojem pro rozvoj spolupráce v rámci Rady
Evropy a jejích orgánů ‒ Výboru ministrů, Parlamentního shromáždění, Kongresu orgánů
místní a regionální samosprávy a Konference mezinárodních a nevládních organizací.
5. Vyjadřujeme ochotu předložit závěrečné výsledky přípravné studie o funkčních
oblastech v členských státech Rady Evropy Radě ministrů a pracovat dál na jejím
provádění.
6. Protože práce, kterou odvádí CEMAT, značně přispívá k plnění strategických cílů Rady
Evropy, přejeme si i nadále pořádat Konferenci ministrů zemí Rady Evropy odpovědných za
územní plánování. Územní plánování je důležitým prvkem místní a regionální vlády
a správy, má velký význam pro zapojení občanů, a proto má vliv na oblast lidských práv,
právního státu a demokracie. Z toho důvodu vybízíme členské státy, aby se zapojily do
organizace budoucích zasedání CEMAT a do navazujících činností. Žádáme Radu Evropy,
aby nadále náležitě podporovala práci CEMAT a prosazovala její doporučení a činnosti
s pomocí sekretariátu dostupného ve stávající struktuře Rady Evropy.
7. Žádáme rumunské předsednictví, aby pokračovalo ve své roli předsedy CEMAT, dokud
nebude s konečnou platností rozhodnuto o příštím předsednictví.

