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EIROPAS PADOMES DALĪBVALSTU
TELPISKĀS/REĢIONĀLĀS PLĀNOŠANAS MINISTRU (CEMAT)
CEMAT REZOLŪCIJA Nr. 3
PAR EIROPAS PADOMES TELPISKĀS/REĢIONĀLĀS PLĀNOŠANAS MINISTRU
KONFERENCES 16. SESIJAS ORGANIZĒŠANU,
ko pieņēma Eiropas Padomes telpiskās/reģionālās plānošanas ministru
konferences (CEMAT) 15. sesijā, Maskavā, Krievijas Federācijā, 2010. gada 9. jūlijā.
Eiropas Padomes dalībvalstu telpiskās/reģionālās plānošanas ministri, piedaloties Eiropas
telpiskās/reģionālās plānošanas ministru konferences (CEMAT) 15. sesijā,
izsaka pateicību Krievijas Federācijas valdībai par CEMAT 15. sesijas “Nākotnes
izaicinājumi: Eiropas kontinenta ilgtspējīga teritoriālā attīstība mainīgā pasaulē” organizēšanu
un par izrādīto viesmīlību;
novērtējot Vecāko amatpersonu komitejas paveikto darbu un pasākumus, uzskata, ka
ilgtspējīgu telpisko attīstību, telpisko/reģionālo plānošanu un teritoriālo kohēziju nevar
veicināt un īstenot, ja netiek aktīvi iesaistītas valsts, reģionālās un vietējās iestādes,
ekonomiskie un sociālie partneri, kā arī pilsoniskā sabiedrība;
atzīst, ka Eiropas Padomē notiek reforma;
izsaka savu pārliecību, ka šajā reformā atbilstīgi jāņem vērā Eiropas telpiskās attīstības
politikas nozīme cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma veicināšanā, vienlaikus ievērojot
kulturālo un teritoriālo daudzveidību un stiprinot kohēziju;
apstiprina Grieķijas valdības aicinājumu rīkot CEMAT 16. sesiju 2013. gadā un Rumānijas
valdības aicinājumu rīkot CEMAT 17. sesiju 2016. gadā;
pilnvaro Vecāko amatpersonu komiteju
i) veikt attiecīgos pasākumus, lai sagatavotos 16. sesijai, un nodrošināt 15. sesijā
pieņemto rezolūciju un deklarācijas īstenošanu,
ii) pamatojoties
uz
Eiropas
Padomes
Ministru
komitejas
Ieteikumu
dalībvalstīm Rec.(2002)1 par CEMAT “Eiropas kontinenta ilgtspējīgas telpiskās
attīstības pamatprincipiem”, turpināt formulēt praktiskus un ilgtspējīgus risinājumus
un politiku, kuras mērķis ir Eiropas kontinenta līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība un
teritoriālā kohēzija,
iii) piedāvāt praktiskas metodes un noteikt tehniskās un finansiālās vajadzības CEMAT
darbību īstenošanai saistībā ar iepriekš minētajiem Pamatprincipiem,
iv) veicināt pārrobežu, starptautisku un starpreģionālu sadarbību, īstenojot teritoriālās
attīstības projektus, ko atbalsta Eiropas Padome un Eiropas Savienība, kā arī valsts un
starptautiskās organizācijas,
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v) turpināt un paplašināt visas Eiropas kontekstā veikto darbu saistībā ar līdz šim
sasniegtajiem rezultātiem, tos izplatot. dažādos tīklos un ņemot vērā situāciju valstīs,
vi) sniegt ziņojumu par rezultātiem un novērtējumu par veikto pasākumu pievienoto
vērtību nākamajā CEMAT sesijā,
vii) noteikt CEMAT prioritātes, lai nodrošinātu atbilstīgus politiskus risinājumus
jaunajiem teritoriālajiem izaicinājumiem, kas radušies kopš Pamatprincipu
pieņemšanas 2000. gadā,
viii) veikt CEMAT pielāgošanu organizatoriskai struktūrai un pieņemt skaidru tās
darbības mērķi atbilstīgi unikālajām CEMAT īpašībām;
aicina Eiropas Padomes Ministru komiteju turpināt nodrošināt Konferences sekretariātam un
Vecāko amatpersonu komitejai resursus, kas ir vajadzīgi nākamās sesijas organizēšanai un
darba programmas īstenošanai, kā paredzēts Rīcības plānā, kas pieņemts Eiropas Padomes
dalībvalstu Trešajā valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmē (Varšava, 2005. gada
17. maijs).
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