O Evropské radě urbanistů (ECTP-CEU)
AUÚP ČR je plnoprávným členem Evropské rady urbanistů (ECTP-CEU), což je nezávislá
organizace sdružující obdobné profesní spolky téměř všech členských zemí EU a některých dalších
kandidátských zemí.
Naše členství v radě nám dává jednak možnost být součástí aktivní skupiny urbanistů, kterým záleží
na prestiži naší profese, na její ochraně a dalším rozvoji, jednak nám poskytuje bezprostřední
kontakt se zahraničními kolegy a to i na bilaterální úrovni.

Členové ECTP-CEU
V radě se scházejí představitelé národních profesních sdružení v oblasti územního plánování.
Plnoprávnými členy jsou asociace z 22 zemí EU, přičemž některé státy mají i dokonce dvě členské
asociace (např. Vlámové a Valoni). Ostatní ze zemí jako např. Island či Makedonie jsou členové
přidružení. Velký důraz je kladen na nezávislost a dobrovolnost individuálního členství. Národní
asociaci obvykle zastupuje její předseda nebo člen předsednictva.
Činnost rady je financována pouze z členských příspěvků a je nezávislá na vládách a komisích EU.
Nejaktivnějšími členy rady jsou Angličané, Francouzi, dále Holanďané a Vlámové. Sídlo rady je v
Bruselu, sekretariát ovšem pracuje v Anglii.

Činnost ECTP-CEU
General Assembly, což je nejvyšší orgán rady, se schází 2× ročně na jaře a na podzim, z toho jednou
v Bruselu a jednou v některé z členských zemí.
Jinak se činnost rady odehrává v pracovních skupinách, které v období mezi zasedáními General
Assembly zpracovávají zadané úkoly. Vedle toho podává každý člen každoročně stručnou zprávu o
aktuálním vývoji územního plánování, postavení profese a vzdělávání ve své zemi.
Základní okruhy činnosti rady zahrnují:
•

zvyšování prestiže profese urbanistů a plánovačů v rámci EU i v jednotlivých členských
zemích rady,

•

aktivní roli při vytváření zásad politiky EU v oblasti urbanismu a územního plánování (díky
vazbám na příslušné evropské komise),

•

spolupráce s AESOP (Evropskou asociací škol urbanismu a územního plánování) na
zjišťování kvality vzdělávání urbanistů a plánovačů v Evropě, provazování vzdělávacích
systémů a vzájemného uznávání vzdělání v jednotlivých členských zemích rady,

•

přípravu a rozpracování Charty Evropského plánování (The Charter of European Planning),
jejímž cílem je mj. odklon od funkčního zónování měst směrem k polyfunkčnosti území,

•

snaha o sjednocení urbanistických soutěží v Evropě,

•

a další.

Přínos členství v ECTP-CEU pro AUÚP ČR
Díky cílené spolupráci rady s orgány EU máme příležitost dozvědět o chystaných opatřeních v
oblasti zákonů upravujících postavení a potřebnou kvalifikaci plánovačů, seznámit se s programy
EU týkajících se rozvoje území. Dále je rada ideálním prostředím pro navazování přímých kontaktů
s obdobnými profesními sdruženími v celé Evropě.
Více informací na www.ectp-ceu.eu

