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NOVÁ LIPSKÁ CHARTA VYCHÁZÍ Z NÁSLEDUJÍCÍHO SEZNAMU DOKUMENTŮ:  
 
 
Neformální zasedání ministrů odpovědných za územní soudržnost a/nebo rozvoj měst 

 
• „Evropské perspektivy územního rozvoje – Směřování k vyváženému a udržitelnému rozvoji území 

Evropské unie“ přijatá na neformálním zasedání Rady ministrů odpovědných za územní soudržnost, které 

se konalo v Postupimi v květnu 1999;  
• „Akční program z Lille“ přijatý na neformálním zasedání Rady ministrů odpovědných za rozvoj měst, které 

se konalo v Lille dne 3. listopadu 2000;  
• Dokument „Městské acquis“ přijatý na neformálním zasedání Rady ministrů odpovědných za rozvoj měst, 

které se konalo v Rotterdamu dne 29. listopadu 2004;  
• „Bristolská dohoda“ přijatá na neformálním zasedání Rady ministrů odpovědných za rozvoj měst, které se 

konalo v Bristolu ve dnech 6. – 7. prosince 2005;  
• „Lipská charta o udržitelných evropských městech“ přijatá na neformálním zasedání Rady ministrů 

odpovědných za rozvoj měst a územní soudržnost, které se konalo ve Lipsku ve dnech 24. – 25. května 

2007;  
• „Územní agenda EU – Směřování ke konkurenceschopnější a udržitelnější Evropě rozmanitých regionů“ 

přijatá na neformálním zasedání Rady ministrů odpovědných za rozvoj měst a územní soudržnost, které se 

konalo v Lipsku ve dnech 24. – 25. května 2007;  
• „Marseilleská deklarace“ přijatá na neformálním zasedání Rady ministrů odpovědných za rozvoj měst, 

které se konalo v Marseille dne 25. listopadu 2008;  
• „Toledská deklarace“ přijatá na neformální Radě ministrů odpovědných za rozvoj měst, která se konala v 

Toledu dne 22. června 2010;  
• „Územní agenda EU 2020“ přijatá na neformálním zasedání Rady ministrů odpovědných za územní 

soudržnost, které se konalo v Gödöllö dne 19. května 2011;  
• „Prohlášení ministrů k Městské agendě EU“ - Deklarace z Rigy, přijaté na neformálním zasedání Rady 

ministrů odpovědných za územní soudržnost a rozvoj měst, které se konalo v Rize dne 10. června 2015;  
• Závěry lucemburského předsednictví u příležitosti neformálního zasedání Rady ministrů odpovědných za 

územní soudržnost a rozvoj měst, které se konalo v Lucemburku ve dnech 26. – 27. listopadu 2015;  
• Městská agenda pro EU - „Amsterodamský pakt“ přijatý na neformálním zasedání Rady ministrů 

odpovědných za rozvoj měst, které se konalo v Amsterdamu dne 30. května 2016;  
• Bukurešťská deklarace - „Směřování ke společnému rámci pro rozvoj měst v Evropské unii“ přijaté na 

neformálním zasedání Rady ministrů odpovědných za rozvoj měst, které se konalo v Bukurešti dne 14. 

června 2019. 
 
 
Další mezivládní dokumenty 

 

• Závěry Rady o cílech a prioritách EU a členských států přijaté na třetí konferenci OSN o bydlení a 
udržitelném rozvoji měst (Habitat III) přijaté dne 12. května 2016; 

• Závěry Rady o Městské agendě pro EU přijaté dne 24. června 2016. 
 
 
Evropská komise 

 
• Sdělení Komise ze dne 6. května 1997 s názvem Směřování k Městské agendě v Evropské Unii“ (COM 

(1997)0197);  
• Zpráva Komise s názvem „Města zítřka: investovat do Evropy“, Brusel, 17. – 18. února 2014;  
• Sdělení Komise o městské dimenzi politik EU – hlavní rysy městské agendy EU (COM (2014)0490) ze dne 

18. července 2014;  
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• Zlepšování právní úpravy k dosažení lepších výsledků – agenda EU (COM (2015) 215 konečné znění);  
• Pracovní dokument útvarů Komise / Výsledky veřejné konzultace o hlavních rysech městské agendy EU 

(SWD (2015) 109 konečné znění/2);  
• Zpráva Komise Radě o Městské agendě pro EU, COM (2017) 657 konečné znění;   
• Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a Fondu 

soudržnosti, COM (2018) 372 konečné znění;  
• Důvodová zpráva: Evropská městská iniciativa po roce 2020: čl. 104 odst. 5 návrhu nařízení o společných 

ustanoveních a článek 10 návrhu EFRR/ FS, Lucembursko: Úřad pro publikace EU, 2019;   
• Hodnotící studie Městské agendy pro Evropskou unii, GŘ pro regionální a městskou politiku, 2019;  
• Zpráva o budoucnosti měst, EK/Joint Research Centre, 2019;  
• Priority Komise nastíněné v plánu Zelené dohody pro Evropu ze dne 11. prosince 2019;  
• Priority Komise nastíněné strategií pro Evropu přizpůsobenou digitálnímu věku ze dne 19. února 2020;  
• Plán obnovy Komise ze dne 21. července 2020; 

 
 
 
Evropský parlament 

 
• Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. července 2018 o úloze měst v institucionálním rámci Unie 

(2017/2037 (INI));  
• Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu Plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a finanční 

pravidla pro ně a pro Azylový a migrační fond, Fond vnitřní bezpečnosti a Nástroj pro správu hranic a víza 

(COM (2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)). 

 
 
Evropský hospodářský a sociální výbor a Evropský výbor regionů 

 
• Stanovisko Evropského výboru regionů - „Posudek provádění městské agendy pro EU“, přijaté dne 5. 

července 2018;  
• Stanovisko Evropského výboru regionů k „Obnovené Územní agendě se zvláštním důrazem na komunitně 

vedený místní rozvoj“ ze dne 8. října 2019;  
• Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „Obnovené Územní agendě EU, Lipské chartě 

a Městské agendě pro EU“ ze dne 18. září 2020;  
• Stanovisko Evropského výboru regionů k tématu „Obnovení Lipské charty o udržitelných evropských 

městech“ ze dne 14. října 2020;  
• Stanovisko Evropského výboru regionů „Rovnocenné životní podmínky – společný úkol pro všechny 

úrovně správy v Evropě“ ze dne 14. října 2020. 
 
 
Další 

 
• Charta evropského plánování – Vize pro města a území Evropy v 21. století, ECTP-CEU 2013;  
• Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 (se svými 17 cíli udržitelného rozvoje), přijatá na summitu OSN o 

udržitelném rozvoji dne 25. září 2015;  
• Pařížská dohoda o změně klimatu přijatá na pařížské konferenci o změně klimatu (COP21) dne 12. 

prosince 2015;  
• Ženevská charta OSN o udržitelném bydlení, EHK OSN, 2015;  
• Prohlášení starostů hlavních měst EU k městské agendě EU a uprchlické krizi, 21. dubna 2016;  
• Agenda tvůrců evropských měst, květen 2016;  
• Nová agenda pro města přijatá na 3. konferenci OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst (Habitat III) dne 

20. října 2016;  
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• Stav evropských měst 2016. Zpráva: Města razící cestu k lepší budoucnosti, Program OSN pro lidská sídla & 
GŘ REGIO, 2016;  

• Regionální zpráva Habitat III o bydlení a rozvoji měst v regionu Evropské hospodářské komise, EHK OSN / 
Program OSN pro lidská sídla, 2016;  

• Evropská platforma pro udržitelná města, Baskická deklarace, 2016;  
• Davoská deklarace – Na cestě ke kvalitní stavební kultuře pro Evropu, přijatá na Konferenci ministrů 

kultury ve dnech 20. – 22. ledna 2018 v Davosu;  
• Prohlášení JOIN, BOOST, SUSTAIN (Spojte se, podporujte, buďte udržitelní) pro širší zavádění digitálních 

řešení a vytvoření evropské cesty digitální transformace, Oulu, 10. prosince 2019;  
• Zásady OECD pro městskou politiku, OECD, 2019;  
• Čas posílit postavení evropských měst. Postoj organizace EUROCITIES k Nové lipské chartě, únor 2020. 

 
 

 

 


