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EVROPSKÝ HABITAT: MEZINÁRODNÍ 
KONFERENCE OSN SE USKUTEČNÍ V PRAZE
Ve dnech 16.-18. března 2016 přivítá Praha tisíce účastníků z 56 zemí severní polokoule, 
včetně vládních delegací. Česká republika se stane na tři dny centrem mezinárodních 
diskusí o bydlení a rozvoji měst. 

Evropský Habitat je regionální konferen-
ce OSN v rámci regionu Evropské hos-
podářské komise OSN, který sdružuje 56 
členských států Evropy, severní Ameriky 
a části Asie. Jde o oficiální součást pří-
pravy Třetí celosvětové konference OSN 
o bydlení a rozvoji měst Habitat III, kte-
rá se uskuteční v říjnu 2016 v Ekvádoru. 
Tento summit se koná jednou za 20 let. 
Obě konference, jak celosvětový Habitat 
III, tak Evropský Habitat, budou prvními 
implementačními akcemi OSN pro napl-
ňování 17 cílů „Agendy udržitelného roz-
voje 2030“. Tématem celé konference je 
bydlení v životaschopných městech. Ve-
lice aktuální téma, které s rostoucím po-
dílem městské populace nabývá na nalé-
havosti a proto je otevíráno stále častěji. 
V rámci aktivit EU se připravuje dokument 
„EU Urban Agenda“ jako příspěvek EU ke 

globálnímu summitu „Habitat III“, jehož 
oficiálním výstupem bude dokument 
schválený všemi 193 členskými státy OSN 
„New Urban Agenda“. Dne 17. července 
2015 byly na pracovním jednání s kabi-
netem komisařky Crețu projednány prvky 
spolupráce zejména z hlediska připravo-
vaného dokumentu „EU Urban Agenda“ 
a „EU Cities Report“ jako příspěvky EU ke 
konferenci „Habitat III“.

Hlavní cíle setkání jsou:
>> Identifikovat a vyřešit nové a vznikají-
cí výzvy prostřednictvím městské agendy,
>> Vytvořit oficiální dokument „Prague 
Declaration“, jehož návrh bude projed-
nán v prosinci 2015 plénem Výboru pro 
bydlení a management pozemků Evrop-
ské hospodářské komise OSN,
>> Zajistit obnovu politického závazku 

k udržitelnému rozvoji měst.
MMR v rámci předsednictví ČR ve skupině 
V4 uvažuje např. o setkání ministrů zemí 
V4+, které by bylo zaměřeno na sociální 
aspekty politiky bydlení; setkání ministrů 
by se mohlo konat během akce (národ-
ní delegace zemí V4+ budou přítomny). 
Konference Evropský Habitat bude vhod-
nou příležitostí pro zviditelnění spoluprá-
ce ve formátu V4. Konference Evropský 
Habitat se bude konat v období, kdy bude 
předsednickou zemí v EU Nizozemsko, 
které je v oblasti rozvoje měst a územního 
plánování velmi aktivní. Předpokládá se, 
že EU jako celek bude mít během konfe-
rence svou „side-event“ prezentující akti-
vity EU v oblasti bydlení a rozvoje měst. 
Nizozemsko v oblasti urbánní agendy 
identifkovalo dvě své priority: sociální za-
čleňování a energetickou úspornost. Prio-
rity vnímejme ve vazbě na zaměstnanost 
a podporu výroby produktů pro snižování 
spotřeby energií v budovách. S nizozem-
ským předsednictvím bude dohodnuto, 
aby konference „Evropský Habitat“ byla 
komplementární s připravovaným nefor-
málním setkáním ministrů EU, do jejichž 
kompetence patří rozvoj měst. 
Hlavním organizátorem akce je OSN spo-
lečně s MMR ČR. Registrace k akci již byla 
spuštěna a veškeré  podrobnější informa-
ce naleznete na níže uvedených webo-
vých stránkách.

Hlavní část akce bude probíhat v Kongresovém centru Praha
Zdroj fotografie: http://goldschmidt.info/2015/congressCenter
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i Více na:     www.europeanhabitat.com


