Doporučení CM/Rec (2013)4
Výboru ministrů členským zemím
o informačním systému Evropské úmluvy o krajině Rady Evropy a jeho glosáři
(Přijaté Výborem ministrů dne 11. prosince 2013 na 1187. zasedání zástupců ministrů)

Výbor ministrů Rady Evropy, v souladu s podmínkami článku 15b Statutu Rady Evropy,
s přihlédnutím k tomu, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy za
účelem ochrany a realizace ideálů a zásad, které jsou jejich společným dědictvím;
S odkazem na Evropskou úmluvu o krajině (ETS č. 176 - dále jen "úmluva"), přijaté Výborem
ministrů Rady Evropy dne 19. července 2000, otevřené k podpisu členským zemím Rady Evropy ve
Florencii dne 20. října 2000;
S ohledem na to, že úmluva významně přispívá cílům Rady Evropy při prosazování demokracie,
lidských práv a právního státu a hledání společných řešení závažných problémů, kterým čelí dnešní
evropská společnost;
Zdůrazňuje, že prostřednictvím zohledňování krajinných hodnot území, Rada Evropy bere ohled na
význam kvality života obyvatel;
S vědomím ustanovení článku 10.1 úmluvy o sledování její implementace; rovněž s vědomím
ustanovení článku 8, jenž se zabývá vzájemnou pomocí a výměnou informací, podle níž se strany
zavazují spolupracovat s cílem zvýšit účinnost opatření, a zejména si vyměňují informace o všech
záležitostech, na které se vztahují ustanovení úmluvy;
S ohledem na to, že doporučení CM/Rec(2008)3 Výboru ministrů členským zemím o pokynech pro
implementaci Evropské úmluvy o krajině navrhuje, aby každá strana přispěla ke zřízení databáze,
která se zavede na webových stránkách Evropské úmluvy o krajině Rady Evropy a zdůrazňuje, že
doporučení uvádí, že databáze bude "nástroj", který by pomohl zajistit vzájemnou technickou
a vědeckou pomoc prostřednictvím shromažďování a výměny zkušeností a výzkumu krajiny, jak je
stanoveno v článku 8 výše zmíněné úmluvy o vzájemné pomoci a výměně informací,
Doporučuje, aby smluvní strany úmluvy:
- Využily informační systém Evropské úmluvy o krajině Rady Evropy s jeho glosářem v rámci
své spolupráce, jak je uvedeno v úmluvě;
- Spolupracovali na rozvoji tohoto informačního systému pro splnění výše uvedených cílů;
- I nadále si vyměňovaly informace o všech záležitostech, na něž se vztahují ustanovení této
úmluvy s cílem podpořit znalosti krajin a krajinných politik, se zřetelem na zvyšování kvality
života lidí, prostřednictvím péče o jejich okolí.

