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POVZETEK Teritorialna agenda 2030 
 

V Evropi so vse večje neenakosti med kraji in med ljudmi ter netrajnostni razvoj 
dosegli kritično raven. Za zagotovitev pozitivnih obetov za prihodnost za vse ljudi, 
skupnosti in kraje v Evropi je potrebno okrepljeno usklajeno ukrepanje na vseh 
geografskih ravneh in ravneh upravljanja. Čas je za boljše razumevanje in ustrezno 
obravnavanje prostorskih učinkov sektorskih politik. Prizadevamo si prispevati k 
trajnostnemu razvoju in ohranjanju povezane Evrope.  

To je povzetek Teritorialne agende 2030, o kateri se strinjamo ministri, pristojni za 
prostorsko načrtovanje, prostorski razvoj in/ali teritorialno kohezijo, v sodelovanju z 
Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom, Evropskim odborom regij, Evropskim 
ekonomsko-socialnim odborom, skupino Evropske investicijske banke ter zadevnimi 
evropskimi in nacionalnimi združenji.  

Teritorialna agenda poudarja pomen strateškega prostorskega načrtovanja in določa 
njegovo usmeritev ter poziva h krepitvi prostorske razsežnosti sektorskih politik na 
vseh ravneh upravljanja. Namen agende je spodbujati vključujočo in trajnostno 
prihodnost za vse kraje ter prispevati k doseganju ciljev trajnostnega razvoja v 
Evropi.  

To mora temeljiti na: 

 skupnem razumevanju, da se razvojne potrebe in učinki prihodnjega razvoja 
med kraji v Evropi razlikujejo; ter 

 sodelovanju in usklajevanju med kraji, ravnmi uprave, sektorji politik in 
družbenimi skupinami za reševanje zapletenih vprašanj in izkoriščanje 
različnih možnosti.  

Zato opredeljujemo dva splošna cilja, in sicer pravično Evropo in zeleno Evropo, ki 
imata skupaj šest prednostnih nalog za razvoj evropskega ozemlja kot celote, skupaj 
z vsemi njegovimi kraji.  

Med revizijo Teritorialne agende je pandemija COVID-19 spremenila oblikovanje 
politik in prihodnje razvojne obete. Medtem ko se posledice in odzivi politike po 
posameznih območjih zaradi različnih razmer razlikujejo, pandemija kaže, da so 
območja pomembna in medsebojno zelo odvisna. Teritorialna kohezija bi morala 
imeti pomembno vlogo v procesu okrevanja. Politike prostorskega razvoja in 
sodelovanje pri skupnih ciljih so bistvenega pomena za povečanje odpornosti občin, 
regij in držav, hkrati pa tudi krepijo njihove procese okrevanja.  
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Zakaj moramo ukrepati 
 

Pregledali smo Teritorialno agendo, ki se je začela izvajati leta 2007, leta 2011 pa je 
bila posodobljena, ter upoštevali nedavna poročila Evropske komisije, Evropskega 
odbora regij, skupine Evropske investicijske banke in ESPON.  

Evropa ima zelo raznovrstne kraje, kot so regije glavnih mest, metropolitanska 
območja, mala in srednje velika mesta, primestna območja, podeželska območja, 
notranja obrobja, obrobna območja, najsevernejša območja, redko poseljena 
območja, otoki, obalna območja, gorska območja, najbolj oddaljene regije, čezmejne 
regije, makroregije, območja demografskega nazadovanja ter območja 
gospodarskega preoblikovanja in industrijskega prehoda. Razvojni potencial in izzivi 
vseh teh krajev in območij se zelo razlikujejo. Na vseh ravneh, od podlokalne do 
vseevropske, se povečujejo gospodarske in družbene razlike med kraji in med ljudmi, 
skupaj z okoljskimi tveganji in pritiski. Te razlike so posledica ekonomije obsega, 
neuravnoteženega dostopa do trgov in kvalificirane delovne sile ter razlik v kakovosti 
upravljanja in javnih storitev. Poleg tega povezave in tokovi med kraji, zlasti vzdolž 
koridorjev, vplivajo na možnosti izkoriščanja potenciala ali odzivanja na izzive.  

Kakovost uprave in procesov upravljanja je pomembno medsektorsko načelo za 
lokalni, regionalni, nacionalni in evropski razvoj. Pomembna je za blaginjo družbe in 
je osnovni pogoj za dolgoročno trajnostno zvišanje življenjskega standarda, naložb, 
družbenega zaupanja in politične legitimnosti.  

Potrebno je ukrepati, ker se ljudje in 
kraji oddaljujejo – s tem pa se 
povečujejo neravnovesja in 
neenakosti, na primer na področjih: 

Potrebno se je odzvati na vse večji 
pritisk v zvezi s trajnostnim razvojem 
in podnebnimi spremembami, na 
primer na področjih: 

 kakovosti življenja  
 storitev splošnega pomena  
 demografskih in družbenih 

neravnovesij  
 digitalizacije in četrte industrijske 

revolucije 
 zaposlovanja in gospodarskega 

razvoja  
 soodvisnosti med kraji  
 globalne vpetosti 

 podnebnih sprememb  
 izgube biotske raznovrstnosti in 

izkoriščanja zemljišč 
 kakovosti zraka, talin vode 
 varne, cenovno dostopne in trajnostne  

energije  
 pravičnega prehoda  
 krožnih vrednostnih verig  
 naravne, krajinske in kulturne 

dediščine 
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Teritorialne prednostne naloge za Evropo   
 

Pravična Evropa, ki ponuja obete za prihodnost za vse kraje in ljudi 
 

BOLJ URAVNOTEŽENA EVROPA 

uravnotežen prostorski razvoj z izkoriščanjem raznolikosti Evrope 

 Sprejeli bomo ukrepe za spodbujanje sosesk, skupnosti, občin, okrožij, regij in 
držav članic k sodelovanju pri odzivanju na svetovne družbene izzive, izboljšanju 
delovnih, življenjskih in poslovnih razmer v vseh krajih ter krepitvi družbeno-
ekonomske blaginje, inovacijskih zmogljivosti, položajev v svetovnih vrednostnih 
verigah in svetovne konkurenčnosti po vsej Evropi.  

 Oblikovalce politik z vseh ravni pozivamo k spodbujanju policentričnih razvojnih 
modelov, v katerih ima vsak kraj lahko svojo vlogo. 

 Sprejeli bomo ukrepe za spodbujanje nosilcev odločanja na vseh ravneh 
upravljanja, da sprostijo edinstven potencial območij s posebnimi geografskimi 
značilnostmi ter omejitve teh območij ustrezno obravnavajo s celostnimi in 
sodelovalnimi pristopi. 

FUNKCIONALNE REGIJE  

Lokalni in regionalni razvoj, ki zmanjšuje neenakost med kraji 

 Prizadevali si bomo za dialog z nosilci odločanja v mestih in krajih vseh velikosti, 
da bi se uporabil celosten pristop k upravljanju na več ravneh. To pomeni 
vključevanje ljudi z različnih ravni upravljanja, zlasti lokalne in regionalne, pa tudi iz 
različnih sektorjev politik in družbenih skupin. 

 Sodelovali bomo z lokalnimi in regionalnimi nosilci odločanja, da bi okrepili 
sodelovanje pri dolgoročnih lokalnih strategijah in obravnavali trajnostne 
funkcionalne povezave med sosednjimi območji. 

ČEZMEJNO POVEZOVANJE  

Lažje življenje in delo prek nacionalnih meja 

 Sprejeli bomo ukrepe za vključitev stabilnega čezmejnega, nadnacionalnega in 
medregionalnega sodelovanja v makroregionalne, nacionalne, regionalne in 
lokalne razvojne strategije. Podpiramo tudi razvoj novih strateških dokumentov, 
kjer je to potrebno, in spodbujanje sorazvoja, ki vključuje državljane prek meja. 

 Okrepili bomo dialog z oblikovalci politik na vseh ravneh upravljanja, da bi uskladili 
nacionalne sektorske politike med državami in zmanjšali obstoječe ovire za 
sodelovanje. 
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Zelena Evropa, ki varuje skupne možnosti preživljanja in oblikuje družbeni 
prehod  
 

ZDRAVO OKOLJE  

Boljše, okolju prijazne možnosti preživljanja, podnebno nevtralna in odporna mesta in 
regije 

 Podpiramo razvoj na naravi temelječih rešitev ter omrežij zelene in modre 
infrastrukture, ki povezujejo ekosisteme in zavarovana območja, v okviru 
prostorskega načrtovanja, upravljanja zemljišč in drugih politik ter razvoj novih 
orodij za krizno upravljanje, da se povečata varnost in odpornost krajev.  

 Spoštovali bomo naravne omejitve skupnih evropskih možnosti preživljanja in 
povečali odpornost vseh krajev, na katere vplivajo podnebne spremembe.  

 Osredotočili se bomo na povečanje ozaveščenosti ter opolnomočenje lokalnih in 
regionalnih skupnosti pri zaščiti, sanaciji, uporabi in ponovni uporabi njihovega 
(grajenega) okolja, krajine, materialnih in nematerialnih kulturnih dobrin ter drugih 
edinstvenih vrednot z instrumenti kohezijske politike EU, politiko razvoja podeželja, 
prostorskim načrtovanjem ali katerimi koli drugimi orodji, s katerimi se med drugim 
spodbuja celostni prostorskiali lokalni razvoj. 

KROŽNO GOSPODARSTVO  
Močna in trajnostna lokalna gospodarstva v globaliziranem svetu 

 Podpiramo prehod Evrope na krožno gospodarstvo in razvoj procesov industrijske 
simbioze, prilagojenih lokalnim razmeram, pri čemer se upošteva tudi potreba po 
trajnostni rabi tal in zemljišč.  

 Podpiramo razvoj lokalnih in regionalnih strategij krožnega gospodarstva, ki 
povezujejo lokalna in svetovna gospodarstva.  

 Spodbujamo krepitev inovacijskih zmogljivosti v vseh regijah, vključno z lokalnimi 
strategijami za energetski prehod ter ukrepi v gradbenem, prometnem in 
biogospodarskem sektorju. 

TRAJNOSTNE POVEZAVE  

Trajnostna digitalna in fizična povezljivost krajev 

 Deležnike bomo pozvali, naj začnejo dialog o potrebi po ustreznem dostopu do 
visokohitrostnih fiksnih in mobilnih komunikacijskih omrežij v vseh krajih ter o 
potrebi po digitalni infrastrukturi z nizkoogljičnim odtisom in majhnim vplivom na 
zdravje ljudi. 

 Dodatno bomo izboljšali povezave med regionalnim načrtovanjem in razvojem 
vseevropskih omrežij (TEN), zlasti vzdolž koridorjev jedrnega omrežja. 
Povezovanje vseh krajev z glavnimi prometnimi vozlišči podpira mednarodne 
trgovinske povezave in priložnosti za lokalni razvoj. 
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 Prostorske in prometne načrtovalce pozivamo, naj raziščejo nove družbeno in 
okoljsko napredne modele za lokalno in regionalno mobilnost kot storitev ter 
sodelujejo na področju večmodalne in okolju prijazne dostopnosti mestnih središč 
in znotraj njih. 

Uresničevanje prednostnih nalog 
 
Prednostne naloge, določene v Teritorialni agendi 2030, morajo biti podprte z ukrepi 
predanih akterjev. Šele takrat se lahko ustrezno obravnavajo prednostne naloge 
Teritorialne agende ter pomisleki glede prostorskih neenakosti in prehoda na 
ogljično/podnebno nevtralno gospodarstvo. Z vsemi temi ukrepi bi se morali okrepiti:  
 upravljanje na več ravneh; 
 lokalni pristopi;  
 prostorski učinki in dosledno usklajene sektorske politike;  
 sodelovanje med območji;  
 teritorialna kohezija na evropski ravni;  
 teritorialna kohezija na čezmejni, nadnacionalni, medregijski in znotrajregijski 

ravni; ter 
 prispevki držav članic in sosednjih držav k teritorialni koheziji.  

Izvajanje Teritorialne agende temelji na neformalnem sodelovanju na več ravneh 
med državami članicami, podnacionalnimi organi, Evropsko komisijo, Evropskim 
parlamentom, Evropskim odborom regij, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, 
Evropsko investicijsko banko in drugimi zadevnimi akterji. Njenemu izvajanju bi 
koristilo sodelovanje s tistimi, ki so odgovorni za agendo za mesta, novo Leipziško 
listino, kohezijsko politiko EU in politiko razvoja podeželja, izvajanje načrta EU za 
okrevanje ter makroregionalne strategije EU in strategije EU za morske bazene. 

Ukrepi za uresničevanje Teritorialne agende se lahko sprejmejo na kateri koli ravni 
upravljanja ter se lahko razlikujejo po naravi in usmerjenosti. Vsi ključni akterji so 
pozvani, da Teritorialno agendo izvajajo v okviru svojega rednega mandata.  

Da bi spodbudili skupne ukrepe po vsej Evropi, se s pilotnimi ukrepi prikažejo, 
preizkušajo in razvijajo prakse, ki prispevajo k doseganju prednostnih nalog 
Teritorialne agende. Vsi so vabljeni, da te ukrepe pozorno spremljajo, se po njih 
zgledujejo in predlagajo nove ukrepe.  
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Nadaljnji koraki 
 
Prihodnja predsedstva Sveta EU pozivamo, da nadaljujejo s Teritorialno agendo 
2030 ter nadalje krepijo obveščanje o njej, njeno izvajanje in upravljanje:  

 sporočilo o napredku pri izvajanju Teritorialne agende ob 25–in 30–letnici 
Evropske perspektive prostorskega razvoja (1999) v letih 2024 in 2029 ter 20–
letnici Teritorialne agende (2007) leta 2027; 

 izvajanje Teritorialne agende, ki vključuje razpravo o napredku, vključno s pilotnimi 
ukrepi;  

 upravljanje s poudarkom na pregledu stanja v letu 2024, vključno s pregledi 
sistema upravljanja, napredka pri izvajanju in ustreznosti prednostnih nalog. To bo 
potekalo v luči priprav na kohezijsko politiko EU po letu 2027. Predsedstvo Sveta 
EU v prvi polovici leta 2025 je pozvano, da organizira neformalno ministrsko 
srečanje, ki bo podlaga za odločitev o morebitni prenovitvi Teritorialne agende 
2030.  

 

 
Postopek izvajanja spremljajte na 
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