
  

Teritorialna agenda Evropske unije 
 

Za bolj konkurenčno in trajnostno Evropo raznolikih regij 
 

Agenda je bila sprejeta na neformalnem srečanju ministrov  za urbani razvoj in teritorialno kohezijo 
24. in 25. maja 2007 v Leipzigu 

 
I. Naloga za prihodnost: krepitev teritorialne kohezije 
 
(1) EU se z zaupanjem ozira v napredek, dosežen na gospodarskem, socialnem in okoljskem 

področju. Skupno gospodarstvo držav članic EU ustvarijo približno eno tretjino svetovnega 
bruto domačega proizvoda. Prav ta gospodarska moč, pa tudi ozemlje EU, ki obsega več kot 4 
milijonov km2, in 490 milijonov prebivalcev v različnih regijah in mestih, zaznamujejo 
prostorsko razsežnost EU. 

 
(2) Ministri, pristojni za prostorsko načrtovanje in razvoj, predstavljamo Teritorialno agendo, kot 

akcijsko usmerjen politični okvir našega prihodnjega sodelovanja, ki smo jo pripravili skupaj z 
Evropsko komisijo. S Teritorialno agendo prispevamo k trajnostni gospodarski rasti in 
ustvarjanju delovnih mest, družbenemu in okoljskemu razvoju v vseh regijah EU ter  
podpiramo Lizbonsko in Göteborško strategijo Evropskega sveta, ki se medsebojno 
dopolnjujeta. 

 
(3) S Teritorialno agendo želimo spodbujati policentrični prostorski razvoj EU in si pri tem 

prizadevati za boljšo izrabo razpoložljivih virov v evropskih regijah. Pomemben vidik je 
prostorska integracija območij, kjer ljudje živijo. Na ta način bomo prispevali k Evropi, ki bo 
trajnostna tako s kulturnega in družbenega kot tudi okoljskega in gospodarskega vidika. Še 
posebej pomembno je, da v politiko policentričnega razvoja bolje vključimo novejše države 
članice. S Teritorialno agendo bomo z vidika teritorialne solidarnosti pomagali zagotavljati, 
boljše življenjske razmere in kakovost življenja ter enake možnosti za vse na podlagi 
regionalnih in lokalnih potencialov, ne glede na to, ali ljudje živijo v središču Evropske unije 
ali na njenem obrobju. 

 
(4) Prihodnjo nalogo "teritorialne kohezije" vidimo kot stalen proces sodelovanja, v katerega so 

vključeni različni akterji in interesne skupine s področja prostorskega razvoja na politični, 
upravni in tehnični ravni. Sodelovanju dajejo pečat zgodovinski, kulturni in institucionalni 
sistemi vseh držav članic. Kohezijska politika EU mora biti sposobna, da se učinkoviteje kot 
doslej odzove na prostorske potrebe in značilnosti, posebne geografske izzive ter možnosti v 
posameznih regijah in mestih. Zato menimo, da mora imeti prostorska dimenzija večjo vlogo v 
prihodnji kohezijski politiki, če želimo spodbujati gospodarsko in družbeno blaginjo. 

 
(5) Teritorialno kohezijo lahko dosežemo le z intenzivnim in stalnim dialogom med vsemi 

zainteresiranimi stranmi na področju prostorskega razvoja. Ta proces sodelovanja imenujemo 
prostorsko upravljanje. Zasebni sektor (zlasti podjetništvo na lokalni in regionalni ravni), 



 

  

znanstvena skupnost, javni sektor (zlasti lokalne in regionalne oblasti), nevladne organizacije 
in različni sektorji morajo sodelovati, da bi bolje izkoristili najpomembnejše naložbe v 
evropske regije in prispevali k obvladovanju podnebnih sprememb. 

 
(6) Teritorialna agenda je rezultat našega sodelovanja. Na neformalnem srečanju ministrov v 

Rotterdamu (2004) smo se dogovorili o politiki prostorskega razvoja da bi bolje ocenili 
perspektive EU. V Luksemburgu (2005) smo se dogovorili o prednostnih nalogah 
prostorskega razvoja kot osnovi za naše skupne aktivnosti v prihodnje in o pripravi 
strokovnega poročila o "Stanju prostora in razvojnih perspektivah Evropske unije", kot osnovo 
za Teritorialno agendo. Pripravo Teritorialne agende je podpirala široka evropska razprava z 
zainteresiranimi stranmi, ki je potekala od poletja 2006. Na podlagi členov 2, 6, 16 in 158 
Pogodbe ES se teritorialna kohezija obravnava kot tretja razsežnost kohezijske politike. 
Vključena je na primer v tretje in četrto kohezijsko poročilo ter v strateške smernice za 
kohezijsko politiko, sprejete leta 2006. V prizadevanjih za dosego tega cilja in neodvisno od 
sedanje razprave o procesu reforme EU (Pogodba o Ustavi za Evropo) potrjujemo našo 
zavezanost še tesnejšemu medsebojnemu sodelovanju in sodelovanju z institucijami EU. 

 
II. Novi izzivi: krepiti regionalno identiteto in bolje izkoristiti prostorsko raznolikost 
 
(7) Danes se soočamo z velikimi novimi izzivi na področju teritorialne kohezije. Mednje spadajo: 
 

− regionalne razlike vplivov podnebnih sprememb na ozemlju EU in sosednjih območjih, 
zlasti z vidika trajnostnega razvoja; 

− rast cen energije, energetska neučinkovitost in različne prostorske možnosti za nove 
oblike pridobivanja energije; 

− vedno hitrejše vključevanje naših regij, tudi čezmejnih, v globalno gospodarsko 
konkurenco, hkrati pa vedno večja soodvisnost držav in regij po vsem svetu; 

− učinki širitve EU na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, zlasti v povezavi z 
vključevanjem vzhodne Evrope in novih držav članic EU ter njihovih regij v prometno in 
energetsko infrastrukturo; 

− prekomerno izkoriščanje okoljskih in kulturnih virov ter izguba biotske raznovrstnosti, 
zlasti zaradi vedno večjega nenačrtnega širjenja razvoja, medtem ko se zmanjšuje število 
prebivalcev v oddaljenih regijah; 

− prostorske posledice demografskih sprememb (zlasti staranja prebivalstva) ter 
priseljevanja in izseljevanja prebivalstva na trge dela, ki vplovajo na zagotavljanje javnih 
storitev splošnega pomena, stanovanjski trg, razvoj strukture naselij in način sobivanja 
prebivalcev v naših mestih in regijah. 

 
(8) Glede na te izzive trdno verjamemo, da je teritorialna kohezija EU temelji pogoj za dosego 

trajnostne gospodarske rasti in uresničevanje socialne in gospodarske kohezije, ti. evropskega 
socialnega modela. S tega vidika menimo, da je treba kot glavno nalogo in dejanje solidarnosti 
v vseh regijah ustvariti pogoje, ki bodo državljanom zagotavljali enake možnosti, podjetjem pa 
razvojne priložnosti. Strinjamo se, da so regionalna identiteta in potenciali ter potrebe in 



 

  

različne značilnosti evropskih regij, mest in vasi posebnega pomena za politiko teritorialne 
kohezije in druge politike regionalnega razvoja. 

 
(9) S Teritorialno agendo tudi pomagamo krepiti globalno konkurenčnost in trajnostni razvoj vseh 

regij Evrope, kar je v skladu s prenovljeno Lizbonsko strategijo, o kateri so se države članice 
dogovorile v letu 2005. Treba je prepoznati in izkoristiti različen prostorski potencial regij za 
trajnostno gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest v EU. Vsaka regija in mesto lahko na 
svoj način prispeva k varčevanju z energijo, lastni decentralizirani preskrbi z energijo in 
zmanjševanju podnebnih sprememb, na primer s podporo razvoja naselij z nizkimi ali ničnimi 
emisijami, razvojem potenciala novih obnovljivih virov energije in spodbujanjem energetske 
učinkovitosti, zlasti stavbnega fonda. Naša mesta in regije morajo postati odpornejša proti 
podnebnim spremembam. Tesno morajo biti vključena v procese upravljanja za izvajanje 
Lizbonske strategije in nacionalnih programov reform. 

 
(10) Opozoriti želimo na vedno večje učinke politik Skupnosti na prostor. Tega dejstva ne smemo 

zanemariti, saj bi morale politike EU po eni strani s strateško usmerjenim, celovitim 
prostorskim razvojnim pristopom bolj upoštevati lokalne, regionalne in nacionalne potenciale 
ter motive nosilcev interesov. Po drugi strani bi morale posamezne mestne in regionalne 
razvojne strategije bolj upoštevati lastni nacionalni in evropski okvir. Pomembno je, da so 
nacionalna, regionalna in lokalna vprašanja tesno povezana s politikami EU. To zlasti velja za 
politike razvoja podeželja, okoljske in prometne politike ter kohezijsko politiko EU. 

 
(11) Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih dopolnjuje Teritorialno agendo, s tem da 

celovito politiko urbanega razvoja predstavlja kot nalogo z evropsko razsežnostjo. Zato se 
celovita politika urbanega razvoja in politika teritorialne kohezije dopolnjujeta in prispevata k 
doseganju ciljev trajnostnega razvoja. 

 
III. Prednostne naloge prostorskega razvoja Evropske unije 
 
(12) Teritorialna agenda temelji na treh glavnih ciljih Evropske prostorsko razvojne perspektive 

(EPRP), ki so še vedno aktualni. Ti cilji so:  
 

− razvoj uravnoteženega in policentričnega urbanega sistema ter novega partnerstva med 
mesti in podeželjem; 

− zagotavljanje enakega dostopa do infrastrukture in znanja; 
− trajnostni razvoj, preudarno upravljanje ter varstvo naravne in kulturne dediščine. 

 
Poleg tega Teritorialna agenda temelji na Vodilnih načelih trajnostnega prostorskega razvoja 
evropske celine (načela CEMAT), ki jih je potrdil Odbor ministrov Sveta Evrope. Na osnovi 
teh načel želimo tudi okrepiti dialog s sosednjimi državami EU. 

 
(13) V okviru naše politike teritorialne kohezije smo določili naslednje prednostne naloge 
prostorskega razvoja v EU: 



 

  

 
1. Krepitev policentričnega razvoja in inovacij z mrežnim povezovanjem urbanih regij in 

mest 
 
(14) Mestne regije in mesta različnih velikosti lahko svojo moč najbolj razvijejo na osnovi svojih 

lasnih prednosti v okviru vseevropskega sodelovanja s podjetniki in zainteresiranimi 
družbenimi in političnimi stranmi. Če bodo mestne regije in mesta uspela na inovativen način 
razviti mrežne povezave v policentričnem evropskem prostoru, bodo ustvarila pogoje, ki jim 
bodo omogočili izkoristiti svetovno konkurenco za lastni razvoj. 

 
(15) Mesta, ki delujejo kot regionalna središča, bi morala sodelovati v policentričnem sistemu, da 

bi tako prispevala dodano vrednost za druga mesta v podeželskih in obrobnih regijah ter za 
regije s posebnimi geografskimi izzivi in potrebami (na primer strukturno šibki deli otokov, 
obalne in gorske regije). Za pospešitev tega procesa je treba stalno razširjati in posodabljati 
infrastrukturna omrežja v regijah v Evropi in med njimi. Zato podpiramo evropsko 
sodelovanje med mestnimi regijami ter majhnimi in srednje velikimi mesti v EU, pa tudi zunaj 
njenih meja. 

 
2. Vzpostavitev novih oblik partnerstva in prostorskega upravljanja med podeželskimi in 

urbanimi območji 
 
(16) Konkurenčna in trajnostna Evropa obsega širok spekter različno velikih in različno povezanih 

urbanih regij in podeželskih območij. Mestne regije so tako lahko obkrožene z urbanimi 
središči in območji s podeželskimi značilnostmi; podeželska območja, ki so zunaj neposrednih 
dnevnih migracijskih tokov v mestnih regijah, pa so obkrožena z regionalnimi središči in 
majhnimi ter srednje velikimi mesti.  Pristojne oblasti bi morale kot soodvisni partnerji 
opredeliti skupne prednosti, pripraviti skupne strategije regionalnega in subregionalnega 
razvoja. Na ta način bi skupaj zgraditi temelje za povečanje privlačnosti regij in subregij ter 
pridobitev naložb v zasebni in javni sektor. To imenujemo partnerstvo med mesti in 
podeželjem. 

 
(17) Naložbe, usmerjene v regije, bi morale biti pripravljene v sodelovanju med javnimi in 

zasebnimi nosilci interesov.. Zato je nujno, da se na primer lokalne oblasti različnih velikosti 
prostovoljno združujejo s ciljem skupnega trženja in razvoja skupnih strategij za reševanje 
skupnih problemov.  Zaradi demografskih sprememb morajo oblasti na območjih, ki jih mladi 
zapuščajo, tesno sodelovati za ohranitev privlačnih storitev in infrastrukture. To sodelovanje je 
nova politična razsežnost; za njeno krepitev bodo mogoče potrebne nove oblike prostorskega 
upravljanja v evropskih regijah. Na splošno bi radi ustvarili priložnosti za inovativen 
gospodarski razvojni potencial, temelječe na izkušnjah uspešnih partnerstev in političnem 
sodelovanju v delujočem regionalnem okviru, ki bi vključeval tudi čezmejna območja. Zato 
podpiramo pozitivno konkurenco med mesti in regijami. 

 



 

  

3. Spodbujanje regionalnih konkurenčnih in inovacijskih grozdov v Evropi 
 
(18) S politiko sodelovanja in mrežnega povezovanja bi bilo treba razširiti območja rasti na 

območja, ki niso v osrednjem gospodarskem območju EU. Ena od možnosti za združitev moči 
je lahko oblikovanje trajnostnih in inovativnih grozdov, v katerih bodo – tudi z našimi sosedi 
znotraj in izven meja EU – sodelovala podjetja, znanstvene skupnosti in uprave.  

 
(19) Mestne regije različnih velikosti, mala in srednje velika mesta ter podeželje spodbujamo k 

sodelovanju z drugimi oblastmi, tudi v drugih državah, da bi tako krepila mednarodno 
identiteto in usmerjenost na določena področja ter postala privlačnejša za naložbe. Pri tem se 
je smiselno osredotočiti na obstoječa središča inovacij. 

 
4. Podpora krepitvi in širitvi transevropskih omrežij 
 
(20) Mobilnost in dostopnost sta temeljna pogoja za gospodarski razvoj vseh regij EU.Za izpolnitev 

zahtev po mobilnosti v policentričnem evropskem prostoru, vključno s sosednjimi državami, 
in za prispevek k izboljšanju urbanega okolja je treba zagotoviti celostni in trajnostni razvoj 
večmodalnih transportnih sistemov. Tako za potnike kot za blago potrebujemo zmogljiva 
železniška in cestna omrežja ter letalski prevoz (tudi omrežja delujočih regionalnih letališč), 
učinkovit prevoz po morskih, obmorskih in celinskih plovnih poteh, sekundarna omrežja za 
povezavo z zaledjem in čezmejno upravljanje prometa. Podpiramo odpravo ovir za čezmejni 
železniški in cestni promet, zlasti uporabo telematskih ukrepov za usmerjanje prometa na 
preobremenjenih delih cestnega omrežja. 

 
(21) Podpiramo prost in socialno pravičen dostop do informacij in informacijskih tehnologij v vseh 

regijah, da bi odpravili ovire za dostopnost v nekaterih, zlasti obrobnih regijah in na podeželju, 
ter omogočili decentralizirano delovanje in ustrezno zagotavljanje storitev splošnega pomena, 
tudi zdravstvenega varstva in izobraževanja. Za zagotovitev potrebne infrastrukture kot na 
primer za splošno pokritje s širokopasovnimi signalom, v skladu s povpraševanjem na 
določenem območju, priporočamo kombinirane infrastrukture, kot so širokopasovni kabli, v 
novih prenosnih in komunikacijskih programih. 

 
(22) Vedno večje povpraševanje po energiji in omejene zaloge neobnovljivih virov energije, 

naraščajoča odvisnost EU od uvožene energije in podnebne spremembe pomenijo, da moramo 
še naprej raziskovati in razvijati možnosti za decentralizirano, učinkovito, varno in okolju 
prijazno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, katerih potencial še ni dovolj izkoriščen. 
Za boljšo izrabo regionalnega potenciala na tem področju, ki bi lahko ustvaril priložnosti zlasti 
na podeželju, priporočamo nadaljnjo krepitev omrežij in usklajevanje pogojev v energetskem 
sektorju. 

 



 

  

5.  Spodbujanje transevropskega obvladovanja tveganja, vključno z uplivi podnebnih 
sprememb 

 
(23) Za soočanje z okoljskimi tveganji, zmanjšanje in ublažitev učinkov emisij toplogrednih 

plinov ter prilagoditev podnebnim spremembam je treba še naprej razvijati skupne 
transregionalne in celovite pristope. Za razvoj in krepitev politike teritorialne kohezije je 
potrebno dodatno delo, zlasti zaradi posledic strategij za prilagajanje, ki se razlikujejo po 
posameznih območjih. 

 
(24) Za učinkovitejše obvladovanje tveganja in ustrezno usmerjanje razvoja je treba v sodelovanju 

s sosednjimi državami sprejeti celovite transevropske in čezmejne strategije (na primer 
varstvo pred poplavami, preprečevanje suše in širjenja puščav, celovito upravljanje obalnih in 
gorskih območij, obvladovanje tehnološkega tveganja, izboljšanje napovedi) ter razviti nove 
oblike obvladovanja tveganja, zlasti za območja, izpostavljena številnim tveganjem, kot so 
obalna in objezerska območja, morski in rečni bazeni ter gorska območja. 

 
6. Krepitev ekoloških struktur in kulturnih virov kot dodane vrednosti razvoja 
 
(25) Nenadomestljiva vrednost evropskih ekoloških struktur, kulturne in naravne dediščine, zlasti 

kulturnih krajin, kakovosti arhitekturnega oblikovanja in postopkov ter grajenega okolja bi  – 
ob upoštevanju regionalnih danosti in potenciala –  morala biti temelj razvoja, usmerjenega v 
okolje in kulturo, ki ponuja razvojne perspektive, pri tem pa ohranja različno kulturno 
identiteto, zlasti v regijah, ki zaostajajo v razvoju ali v katerih se izvajajo strukturne 
spremembe. Usklajeni transnacionalni ukrepi in skupno upravljanje bi morali spodbujati 
kulturne poti in omrežja ter druge prostorske projekte naravnega in kulturnega pomena. 

 
(26) Podpiramo nadaljnje povezovanje dragocenih naravnih območij in kulturnih krajin, da bi 

ustvarili celovito in trajnostno transevropsko zeleno strukturo z ustreznimi koridorji in 
območji, ki bi povezovali varovana območja in druga območja evropskega in nacionalnega 
pomena. 

 
(27) Celovite politike prostorskega razvoja bi bilo treba okrepiti tudi na območjih EU, ki so z 

ekološkega ali kulturnega vidika ogrožena, da bi se tako soočili z glavnim problemom, tj. 
združitev gospodarskega razvoja z okoljsko, socialno in kulturno trajnostjo. 

 
IV. Izvajanje Teritorialne agende 
 
(28) Menimo, da so za boljše vključevanje šestih prednostnih nalog prostorskega razvoja v 

politične razprave in proces sprejemanja odločitev pomembne spodaj naštete dejavnosti in 
priporočamo njihovo izvajanje v obdobju 2007-2011. Zavezujemo se, da bomo izvajali 
naslednje naloge: 

 



 

  

1. Naloge evropskih ustanov 
 
(29) Pozdravljamo sporočilo Evropske komisije o Prispevku mest k rasti in zaposlovanju v regijah 

ter jo prosimo, da sporočilo posodobi tako, da ga uskladi s Teritorialno agendo. 
 
(30) Poleg tega Evropsko komisijo prosimo, da v prihodnjih poročilih o socialni in ekonomski 

koheziji še naprej izrecno upošteva prostorsko dimenzijo EU, s čimer bo spodbudila mesta in 
regije, da postavijo svoje razvojne strategije v evropski okvir. To bo prispevalo k 
uresničevanju načela subsidiarnosti. 

 
(31) Prosimo Odbor Evropskega parlamenta za regionalni razvoj, Odbor za teritorialno kohezijo 

pri Odboru regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor, da v okviru svojih dejavnosti 
podprejo in izvajajo prednostne naloge Teritorialne agende, kar bo mestom in regijam dalo 
večjo vlogo pri izvajanju politik EU. 

 
2. Naloge za tesno sodelovanje med Evropsko komisijo in državami članicami EU 
 
(32) Priporočamo stalen in poglobljen dialog med državami članicami EU (tudi regionalnimi in 

lokalnimi oblastmi) in Evropsko komisijo o strateških vprašanjih prostorskega razvoja. Zato 
je treba učinkovito izkoristiti možnosti sedanjih odborov (zlasti strokovnega Odbora za 
teritorialno kohezijo in urbana vprašanja, ki ga je ustanovil Odbor za usklajevanje skladov 
(COCOF)). 

 
(33) Prosimo Evropsko komisijo in druge evropske ustanove, da z državami članicami začnejo 

dialog, ki bo temeljil na načelih subsidiarnosti, o presoji učinkov evropske zakonodaje na 
trajnostni urbani in prostorski razvoj ter načrtovanje in njihovem upoštevanju ter kako 
izboljšati usklajevanje politik EU in pobud povezanih s prostorsko politiko. Ocenjevanje in 
usklajevanje lahko potekata v okviru sedanjih institucij in postopkov. 

 
(34) Priporočamo, da se v okviru programa ESPON 2013 v tesnem sodelovanju z Evropsko 

komisijo izvede bolj poglobljena analiza učinkov politik EU na teritorialno kohezijo, 
opredelijo razmerja med vzroki in učinki ter razvijejo operativni kazalniki za redno poročanje 
o prostorskih vprašanjih. Pri tem je pomembno tesno sodelovanje programov ESPON in 
URBACT ter projekta Urban Audit. 

 
(35) Po našem mnenju je sodelovanje, tudi s sosednjimi državami, v okviru programov EU za 

evropsko teritorialno sodelovanje (cilj 3) nov in v prihodnost usmerjen finančni instrument, 
ki ponuja možnosti za krepitev evropskih omrežij mest in regij ter podpira nove evropske 
razvojne koridorje, usmerjene v inovacije. Evropsko komisijo prosimo za podporo pri 
razvoju medregionalnega, čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja kot učinkovitega 
instrumenta za spodbujanje teritorialne kohezije. 

 
 



 

  

3. Naloge za krepitev teritorialne kohezije v državah članicah EU 
 
(36) V okviru svojih pristojnosti si bomo prizadevali za vključitev političnih prednostnih nalog 

Teritorialne agende ter prostorskih vidikov strateških smernic Skupnosti za kohezijsko 
politiko 2007–2013 v nacionalne, regionalne in lokalne razvojne politike. V smislu sklepov, 
sprejetih v okviru Seminarja o upravljanju prostorskih strategij, ki ga je organiziralo 
avstrijsko predsedstvo EU junija 2006 v mestu Baden, priporočamo vključitev prostorske 
dimenzije v strateške procese, na katerih temelji kohezijska politika na evropski in nacionalni 
ravni.  

 
(37) Zagotovili bomo, da bomo v okviru naših nacionalnih institucionalnih ureditev zagotavljali 

transparentne postopke odločanja, v katerih sodelujejo javne in zasebne interesne skupine ter 
nevladne organizacije, pri razvoju prostorsko relevantnih politik, prostorsko razvojnih 
prioritet in aktivnosti za njihovo izvajanje. 

 
4. Skupne naloge držav članic 
 
(38) Zaradi izvajanja Teritorialne agende podpiramo ohranjanje neformalnih struktur sodelovanja 

med našimi ministrstvi, posameznimi predsedstvi EU, Evropskim parlamentom, Evropsko 
komisijo, Odborom regij, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Evropski 
investicijsko banko. V ta namen morajo predsedovanja potekati nemoteno. Predsedstva 
morajo imeti na voljo ustrezne tajniške in strokovne storitve, lahko tudi iz drugih držav 
članic. 

 
(39) Strinjamo se, da si bomo prek mreže kontaktnih točk za teritorialno kohezijo skupaj 

prizadevali za nadaljevanje in krepitev našega medsebojnega sodelovanja ter sodelovanja z 
Evropsko komisijo. Načrtujemo, da bo sedanja delovna skupina za Teritorialno agendo, v 
kateri so predstavniki držav članic EU in Evropske komisije, nadaljevala svoje delo v sedanji 
fazi izvajanja agende. 

 
(40) Kot prvi korak naših skupnih nalog in nadaljevanje spomladanskega Evropskega sveta 2007 

se v okviru naših pristojnosti zavezujemo, da bomo prispevali k trajnostni in celoviti 
podnebni in energetski politiki EU. 

 
(41) Naše nadaljnje skupne naloge bodo osredotočene na spodbujanje vseevropske razprave o 

temah EU, ki so z prostorskega vidika najpomembnejše. Te teme so: 
 

− razprava o lizbonskem procesu po letu 2010; 
− vmesni pregled kohezijske politike, ki bo opravljen leta 2010; 
− vmesni pregled politike razvoja podeželja EU, ki bo opravljen leta 2010; 
− preoblikovanje Strategije trajnostnega razvoja EU v letu 2011; 
− sedanja razprava o načinih izvajanja priporočil iz zelene knjige o pomorski politiki; 
− sedanja razprava o 7. okoljskem akcijskem programu EU; 



 

  

− razprava o prometni politiki po letu 2010; 
− sedanja razprava o politiki raziskav in inovacij; 
− sedanja razprava o sosedski politiki. 

 
(42) Prihodnja predsedstva EU prosimo, da skupaj z vsemi državami članicami EU, evropskimi 

institucijami, vključno z Evropsko komisijo in Evropsko investicijsko banko ter drugimi 
zainteresiranimi stranmi, izvajajo naloge, določene v Teritorialni agendi. Pozdravljamo 
pobudo portugalskega predsedstva EU za pripravo prvega akcijskega programa, ki bo olajšal 
izvajanje Teritorialne agende, ter pripravljenost slovenskega predsedstva EU, da s svojimi 
aktivnostmi začne izvajati Teritorialno agendo. 

 
(43) Slovensko predsedstvo EU prosimo, da upošteva Teritorialno agendo pri svojih pripravah na 

zasedanje Evropskega sveta spomladi 2008, da bi dosegli večje in bolj uradno politično 
priznanje prostorskih pogojev za razvoj regij in mest ter nove oblike sodelovanja pri 
odločitvah EU. 

 
(44) Strinjamo se, da je treba spodbujati javne in zasebnih nosilcev interesa s področja 

prostorskega razvoja k sodelovanju pri obravnavanju teritorialne kohezije EU. Upoštevati je 
treba njihove posebne interese. Skupna razprava o možnih scenarijih prostorskega razvoja 
Evrope lahko olajša usklajevanje različnih interesov. Prihodnja predsedstva EU prosimo, da v 
skladu z aktualnimi političnimi zahtevami v Evropi pripravijo posebne aktivnosti za 
uresničevanje teh ciljev.  Pozdravljamo pobudo portugalskega predsedstva EU, da novembra 
2007 organizira neformalno srečanje ministrov, in pobudo Nemčije, da spomladi 2008 
organizira konferenco o prostorskih vprašanjih in gospodarstvu. 

 
(45) Madžarsko prosimo, da v času svojega predsedovanja EU v prvi polovici 2011, oceni in 

pregleda Teritorialno agendo. 
 
(46) Menimo, da je ozaveščanje o najpomembnejših prostorskih izzivih EU naša politična naloga, 

zato bomo na evropski ravni in v svojih državah aktivno sodelovali pri izvajanju Teritorialne 
agende. Prepričani smo, da je Teritorialna agenda korak naproti konkurenčni in trajnostni 
Evropi različnih regij in aktivnih državljanov. 

 
_____________ 

 


