Vyhlásenie euroregiónov - slovenských častí združení
z pracovného medzinárodného stretnutia EUROREGIÓNY SPOLOČNE II

Radzovce, Slovensko, 8. – 10. novembra 2005

Vstupom Slovenskej republiky, Poľskej republiky, Českej republiky a Maďarskej republiky do Európskej únie
v roku 2004 a v súvislosti s integračnými snahami Ukrajiny a vzhľadom na uplatňovanie prístupov EU ako Európy
spolupracujúcich regiónov je potrebné zvyšovať a profesionalizovať úroveň euroregionálnych štruktúr, ale tiež
implementácie programov Iniciatívy spoločenstva 2004 – 2006 Interreg IIIA Poľská republika – Slovenská
republika, Slovenská republika – Česká republika, Rakúska republika – Slovenská republika a Programu
Susedstva Maďarská republika – Slovenská republika – Ukrajina a , ako aj kvalitne pripraviť teritoriálne programy
spolupráce pre jednotlivé hranice na obdobie 2007 - 2013.
K tomu je žiaduce pokračovať v ďalšej:
-

decentralizovanej cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi,

-

praktickej, efektívnej a koncepčnej cezhraničnej a interregionálnej spolupráci,

-

profesionalizácii pracovníkov slovenských euroregionálnych združení a posilňovaniu ich postavenia ako
aktéra regionálneho a cezhraničného rozvoja,

-

propagácii a šírení relevantných informácií Európskej únie a Rady Európy a filozofie vzájomného
spolužitia v prihraničnom páse.

Strategická, rozvojová a reprezentačná činnosť euroregionálnych združení sa uskutočňuje prostredníctvom
spoločného FÓRA EUROREGIÓNOV reprezentujúceho hranice Slovenska (predstavitelia regionálnych združení
slovensko-českej, slovensko-poľskej, slovensko-maďarskej a slovensko-ukrajinskej hranice), za ktorého prvého
predsedu zvolili slovenské euroregionálne združenia predsedu Rady Karpatského euroregiónu, Jozefa Polačka.
Euroregióny oceňujú podporu vlády Slovenskej republiky financovaním cezhraničných aktivít zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky od roku 1999. Systémový prístup vlády Slovenskej republiky napomohol
inštitucionalizovaniu euroregionálnych štruktúr a aktivitám v oblasti ľudských zdrojov, prípravy
plánovacích a rozvojových štúdií, koncepcií a stratégií, v príprave podkladových dokumentov pre veľké
investičné projekty podporené z domácich a zahraničných fondov, v oblasti rozvoja cestovného ruchu
podporou marketingu krajinných priestorov a sídiel, v oblasti práce s verejnosťou v euroregiónoch,
v oblasti rozvoja aktivít zameraných na podporu posilnenia rozvojového potenciálu prihraničných
regiónov.
Pokračovanie podpory euroregionálnych aktivít v rokoch 2005 a 2006 završuje doterajší systematický prístup
vlády Slovenskej republiky o vybudovanie štruktúr potrebných na dosiahnutie trvalej udržateľnosti dobrých
cezhraničných vzťahov so svojimi susedmi, avšak euroregióny pociťujú potrebu užšej kooperácie s vyššími
územnými celkami a centrálnymi orgánmi.

Viaceré euroregionálne združenia už dosiahli aj vďaka aktívnej pomoci ich zahraničných partnerov vyšší stupeň
profesionalizácie z pohľadu prípravy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie na roky 2007 –
2013, týkajúcich sa teritoriálnej spolupráce.

-

-

Účastníci medzinárodného stretnutia, že z hľadiska efektívnosti pripravovaného procesu riadenia
teritoriálneho programu je potrebné:
o zjednodušiť implementačný proces na obdobie rokov 2007 – 2013 a zaradiť euroregióny do
programovacích a implementačných štruktúr tak, ako je to v súčasnom období v susedných
krajinách v Poľsku, Českej republike a Rakúsku.

o

Napomôcť priamo zaangažovaním euroregiónov, aby mohli napĺňať efektívne svoje
všestranné poslanie

o

Umožniť euroregiónom, aby mohli konkrétnejšie svojimi kompetenciami vplývať na
realizáciu programov teritoriálnej spolupráce

Euroregionálne združenia vyslovujú presvedčenie, že:
o posilnenie regionálnych štruktúr pri implementácii budúcich teritoriálnych programov
zvýši absorpciu štrukturálnej pomoci EU, bude bezprostredne reflektovať potreby
členských základní, obyvateľov, samospráv a napomôžu tak adresnejšie
uskutočňovať všestranný regionálny rozvoj
o proces decentralizácie napomôže rovnako k integrácii inštitúcií participujúcich na
rôznych úrovniach pri napĺňaní poslania cezhraničnej spolupráce a napomôže sa tým
efektívne budovanie profesionálnych regionálnych štruktúr priamo v regiónoch
o Euroregióny ako inštitúcie budované na zoskupeniach lokálnych samospráv poznajú
potreby obyvateľov a snažia sa ich presadzovať

Účastníci medzinárodného stretnutia „EUROREGIÓNY SPOLOČNE II“ vyslovujú uznanie Euroregiónu
Negradiensis – Regiónu Neogradiensis za zorganizovanie pracovného stretnutia euroregiónov v ObručnejRadzovciach, v dňoch 8. – 10. novembra 2004 a veria, že rovnako prínosné budú aj ďalšie série takýchto
stretnutí, ktoré bude garantovať Fórum Euroregiónov Slovenska.

