
Prehlásenie

zástupcov regiónov počas konferencie
Fóra regiónov krajín Vyšehradskej skupiny

21. mája 2004 v Krakove

berúc do úvahy, že podľa Európskou úniou prijatého princípu subsidiarity by potreby občanov
mali byť v prvom rade zabezpečované na miestnej a regionálnej úrovni,

presvedčení, že všestranný a rovnovážny hospodársky a sociálny rozvoj môže byť zaistený
len silnou územnou samosprávou,

odvolávajúc sa na spoločné historické skúsenosti štátov strednej Európy a na spoločný prínos
dosiahnutý ako výsledok spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny,

uvedomujúc si, že rôznorodosť regionálnych spoločenstiev je zdrojom sily v procese
zjednotenia Európy a ich spolupráca obohacuje politiku Únie,

uznávajúc, že spolupráca regiónov štátov Vyšehradskej skupiny by mala byť závažným
činiteľom rozvoja a garancie silného postavenia medzi regiónmi Európskej únie,

sme sa rozhodli založiť Fórum regiónov Vyšehradskej skupiny, ktorého prvé stretnutie za
účasti hlavných predstaviteľov týchto regiónov sa uskutoční v Krakove v dňoch 11.-12.
októbra 2005.

Cieľom činnosti Fóra je vypracovanie foriem, zadefinovanie problematiky spoločenských
oblastí, ako aj koordinačných činností, ktoré smerujú k dosiahnutiu cieľov navrhnutých
v deklarácii.

Naším spoločným úsilím je, aby sa v rámci našich krajín regionálna samospráva ujala
samostatnej funkcie a bolo zaistené jej postavenie, adekvátne jej úlohám, ktoré pred ňou stoja.
To predpokladá snahu o rozdelenie kompetencií v rámci systému verejnej moci
a decentralizácie verejných financií, ktoré by garantovali prvoradé postavenie regiónov a silnú
demokratickú legitimizáciu miestnej samosprávy. Je zvlášť dôležité prekonať naše spoločné
dedičstvo z časov silnej centralizácie moci v dobe komunizmu, pretože tieto tendencie sú stále
v našej politike prítomné a ich prekonávanie sa stretáva s mnohými ťažkosťami.

Aby bola regionálna spolupráca autentická, mala by sa opierať o priame kontakty medzi
občanmi, ako aj o spoluprácu samospráv. Predpokladáme, že najlepšou základňou sú spoločné
programy v oblasti kultúry, ktoré by umožnili vzájomné spoznávanie sa a obohacovanie sa.

Najdôležitejšou úlohou, ktorú pred seba staviame, je vypracovanie zásad spolupráce na fóre
Európskej únie, súčasne v rámci jej formálnych orgánov, najmä vo Výbore regiónov
Európskej únie, ako aj v rámci iných organizácií, spájajúcich európske regióny.

Predpokladáme že, k najdôležitejším otázkam by sa regióny štátov Vyšehradskej skupiny mali
vyjadrovať spoločným hlasom. Za najdôležitejšie otázky považujeme v prvom rade, čo do



rozsahu a druhu, výzvy spojené s politikou koherencie a regionálnou politikou Európskej
únie, zvýraznené v III. kohéznej správe. Predpokladáme, že spoločným cieľom našich
regiónov bude úsilie zaistiť solidaritu našich politík a ich nasmerovanie na rozvoj
a zvyšovanie úrovne vzdelávania, čo je najlepšou zárukou na prekonávanie problému
nezamestnanosti a na zaistenie hospodárskeho rastu. Druhou skupinou úloh je potreba nájsť
svoju pozíciu voči rastu regionálnej konkurencie v Európe, ktorá sa v rámci spoločného trhu
vyskytuje a určiť oblasti vlastných aktivít, ako aj moderných foriem povzbudzovania
podnikania. Tretím problémom, ktorý musíme vyriešiť, je ekologická politika, ktorá si na
jednej strane vyžaduje závažné investičné náklady spojené s plnením noriem EÚ a na druhej
strane môže byť aj dôležitým faktorom zlepšenia životnej úrovne v našich regiónoch. Štvrtou
otázkou, ktorá v európskej politike pred nami stojí, je zaistiť prioritný význam investíciám
v oblasti infraštruktúry, a najmä investíciám, ktoré dovolia zlepšiť komunikáciu medzi
občanmi našich krajín.

Veríme, že regióny štátov Vyšehradskej skupiny sa môžu stať vplyvnou mientkotvornou
skupinou v rámci spoločnej politiky. Zásady takejto vhodnej súčinnosti chceme spoločne
rýchlo a účinne vypracovať.

Podpísaní: účastníci fóra


