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Politické priority skupiny EA na roky 2015 – 2020 

Odporúčania na nové funkčné obdobie 

 

 

EÚ a jej 28 členských štátov zahŕňa obrovskú škálu fyzikálno-geografickej a kultúrnej rozmanitosti. 

V rámci jej krajín, regiónov a miestnych územných celkov sa nájdu nápady a možnosti, ktoré sa dajú 

využiť na zaručenie budúceho rozvoja ostatných členských štátov a európskych inštitúcií v širšom 

zmysle. Skupina EA vychádza v hlavných oblastiach zo spoločného základu, pričom rešpektuje 

identitu jednotlivých národov a regiónov. Veríme v politiku vzájomnej dohody, pri ktorej je možné 

rešpektovať názory jednotlivých členov. Úlohou skupiny EA je umožniť členom plne sa zapojiť do 

všetkých prác VR v prospech svojich krajín, regiónov, miestnych samospráv a všetkých, ktorých naši 

členovia zastupujú. Ak sa má tento cieľ dosiahnuť, EÚ sa musí stať demokratickejšou, 

transparentnejšou a musí byť bližšia svojim občanom. To, čo chceme od Európskej únie, je 

zrozumiteľnosť, dostupnosť a efektívnosť. Zrozumiteľnosť znamená umožniť občanom pochopiť naše 

pracovné metódy a ciele, ktoré sa snažíme dosiahnuť. Dostupnosť znamená otvárať sa voči našim 

národom a efektívnosť znamená mať takú štruktúru inštitúcií, ktorá je súčasne demokratická aj 

účinná. 

 

Skupina EA bude naďalej dôsledne sledovať súčasné meniace sa politické a hospodárske trendy 

a zodpovedajúcim spôsobom prispievať k rozvoju koherentných stratégií. Sme presvedčení, že 

kľúčovou úlohou miestnych a regionálnych samospráv pri zohľadňovaní týchto trendov je zabezpečiť, 

aby ich hlasy bolo počuť v srdci Európy, a preto sa domnievame, že Výbor regiónov a miestne 

a regionálne samosprávy by mali mať významné postavenie a byť neoddeliteľnou súčasťou vytvárania 

politiky Európskej únie. Skupina EA obhajuje zásadu subsidiarity, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa 

rozhodnutia prijímali na úrovni čo najbližšej občanom a aby sa občania v čo najväčšej miere 

zúčastňovali na politickom živote. V tejto súvislosti skupina EA uznáva, že mladí ľudia musia 

zohrávať kľúčovú úlohu a musia byť zapojení do diskusie o budúcnosti EÚ. 

 

Je dôležité, aby Výbor regiónov prispel do rozhodovacieho procesu v EÚ tým, že poskytne podporu, 

kontakty a know-how na miestnej úrovni. Skupina EA bude v úzkej spolupráci s miestnymi 

a regionálnymi samosprávami a občianskou spoločnosťou povzbudzovať európske inštitúcie, aby 

propagovali lepšiu komunikáciu s občanmi a podporovali informačné kampane na miestnej 

a regionálnej úrovni tak v členských štátoch, ako aj v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych 

krajinách. Musíme priblížiť EÚ jej občanom a zabezpečiť, aby k nej cítili príslušnosť a lepšie poznali 

rôzne oblasti politiky, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život. 

 

Nemal by to byť jednosmerný proces, v ktorom EÚ pôsobí smerom zhora nadol a ovplyvňuje politiku 

na najnižšej úrovni. VR by sa mal usilovať dosiahnuť, aby postupom zdola nahor bola Európska 

komisia informovaná o potrebách regionálnych a miestnych orgánov. So zreteľom na uvedené 

skutočnosti by sa mali hľadať a zaviesť nové mechanizmy, ktoré by zaručili účinný postup stanovísk 

VR v rámci inštitúcií EÚ, aby sa tak naplno rozvinul ich potenciál a podnikli príslušné kroky. 
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Naša skupina má v úmysle na začiatku každého roka v nadchádzajúcom funkčnom období určiť 

priority v rámci svojich kľúčových ročných cieľov. 

 

1. Investície do budúcnosti Európy 

 

Naša skupina by rada zdôraznila niektoré z nasledujúcich otázok: 

 

Nad rámec stratégie Európa 2020: orientácia na rast a zamestnanosť vo všetkých regiónoch 

 

Toto funkčné obdobie bude rozhodujúce pre skutočný úspech stratégie Európa 2020 a investičného 

plánu, ktorý zabezpečí reálny rozvoj a zamestnanosť. Podľa názoru skupiny EA je potrebné 

preskúmať túto stratégiu a odstrániť jej nedostatky. 

 

Európska únia, zasiahnutá hospodárskou krízou, ktorá nemá obdoby, sa bude musieť znovu zasadiť za 

zabezpečenie udržateľného rozvoja, a to nie iba z hospodárskeho hľadiska, ale aj z hľadiska 

sociálneho a environmentálneho. 

 

Táto stratégia by sa navyše mala aj naďalej zameriavať na dosiahnutie cieľa územnej súdržnosti, ktorý 

vníma EÚ ako celok zložený z národov a regiónov, kde sa rešpektuje, využíva a podnecuje potenciál, 

nápady a možnosti v rámci týchto regiónov. 

 

Bude potrebné vypracovať energické prístupy na podnietenie trvalého rastu a podporu skutočnej 

tvorby pracovných miest na miestnej úrovni. Niektoré členské štáty boli pri tvorbe zamestnanosti 

úspešnejšie, než iné. Je potrebné zhodnotiť modely zamestnanosti v celej Európe a sprístupniť prijaté 

úspešné modely členským štátom EÚ. 

 

Európska únia musí preukázať skutočné odhodlanie zvýšiť investície do vzdelávania, inovácií 

a výskumu, ktoré sú rozhodujúce pre dosiahnutie konkurenčných výhod. Európska únia by sa mala 

snažiť zmobilizovať súkromné a verejné investície na oživenie hospodárskeho rastu a podporu 

konkurencieschopnosti EÚ v hlavných odvetviach špičkových technológií, ako sú IKT, vedy o živej 

prírode a ekologickejšie zdroje energie, a zároveň zaistiť vyrovnaný rozvoj vo všetkých regiónoch. 

 

Naším osobitným záujmom je pozorne sledovať uplatňovanie revidovanej stratégie tak na úrovni 

členských štátov, ako aj na miestnej a regionálnej úrovni, aby sme tak prispeli k dosiahnutiu nových 

prioritných cieľov, ktoré si EÚ stanovila na nadchádzajúce roky. 

 

Ozdravenie verejných financií a podpora investícií 

 

Skupina EA bude podporovať lepšiu hospodársku spoluprácu a preskúmanie hospodárskej správy na 

zabezpečenie zdravých a stabilných verejných financií, a zároveň zaistenie flexibility pre investície na 

podporu rozvoja. 
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Hospodársky pokles by nemal mať negatívny vplyv na životy občanov a finančnú nezávislosť 

miestnych a regionálnych samospráv, ani na ich úlohu poskytovateľov služieb. 

 

Domnievame sa, že programy a podpora EÚ by mali dopĺňať jestvujúce financovanie regiónov 

a miestnych orgánov. 

 

Budeme povzbudzovať miestne a regionálne samosprávy, aby využívali dostupné zdroje a inovatívne 

finančné nástroje na mobilizáciu dodatočných fondov a ambiciózne a dlhodobo investovali do 

vzdelávania, a to aj celoživotného, výskumu a inovácií, kvalitnej infraštruktúry, udržateľnej verejnej 

dopravy a energeticky účinných technológií. 

 

Sme presvedčení, že podpora podnikania, malých a stredných podnikov a sociálnych podnikov na 

miestnej a regionálnej úrovni je kľúčom k uľahčeniu udržateľnému oživeniu hospodárstva. 

 

Investície do ľudí 

 

Skupina EA bude klásť najväčší dôraz na vzdelávanie, a to aj celoživotné, a na odbornú prípravu ako 

na rozhodujúce nástroje na zvýšenie účasti na trhu práce a zníženie chronicky vysokej miery 

nezamestnanosti mladých v Európe. Všeobecný prístup k vzdelávaniu musí byť jednou z hlavných 

priorít Európskej únie. Investíciami do našich škôl, univerzít a vysokých škôl posilníme a ochránime 

duševné bohatstvo a finančný blahobyt prostredníctvom vzdelávania. Starnutie obyvateľstva a nízka 

pôrodnosť ohrozujú naše systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkové systémy a sťažujú mladým 

ľuďom prístup na trh práce. Považujeme za veľmi dôležité, aby Európsky sociálny fond, Európsky 

fond na prispôsobenie sa globalizácii, Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky fond pre 

strategické investície prispeli k podpore miestnych a regionálnych orgánov v boji proti 

nezamestnanosti, pričom sa ľuďom bez ohľadu na vek poskytnú nové potrebné zručnosti. Osobitnú 

pozornosť venujeme uznávaniu kvalifikácií a opatreniam zameraným na podporu mobility a investícií 

do podnikateľskej kultúry. 

 

Výskum, inovácie, ekologický a digitálny rozvoj 

 

Skupina EA bude pokračovať vo svojej snahe zabezpečiť, aby všetci Európania boli začlenení do 

spoločnosti založenej na vedomostiach. Budeme klásť dôraz na zabezpečovanie infraštruktúry a úlohu 

výskumu a inovácií, aby sa položil základ pre Európsky výskumný priestor. Sme presvedčení, že je 

potrebné stanoviť jasné, realistické a podľa možností záväzné ciele, aby sa preklenula priepasť 

v oblasti inovácií, pred ktorou EÚ stojí. 

 

Zdôrazňujeme význam investícií do ekologického rastu a technológií zameraných na pozdvihnutie 

hospodárstva s nízkym objemom emisií CO2 a zlepšenie energetickej účinnosti. Myslíme si, že 

inovácie a výskum by nemali byť vyhradené iba pre priemysel, ale mali by byť viac orientované na 

zlepšenie blahobytu občanov a tiež na ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov. 
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Uznávame tiež prospešnosť digitálneho hospodárstva a informačnej spoločnosti a možnosti, ktoré 

vytvára ich rozvoj, najmä v spoločensko-ekonomickej štruktúre vidieckych, horských a odľahlejších 

oblastí. Privítali by sme premenu miest a regiónov vďaka intenzívnejším a lepším prepojeniam 

zaisťujúcim univerzálnu dostupnosť širokopásmového pripojenia a internetu, aby bol pre ľudí 

zabezpečený rovnaký prístup a možnosti bez ohľadu na to, či žijú v mestách, na vidieku alebo 

v okrajových regiónoch. 

 

Naďalej budeme výraznou mierou prispievať k rozvoju elektronickej verejnej správy na miestnej 

a regionálnej úrovni a zdôrazňovať, že je nevyhnutné zmenšovať digitálnu a technologickú priepasť 

medzi mestskými a vidieckymi oblasťami a medzi generáciami. Opatrenia na miestnej a regionálnej 

úrovni by boli najúčinnejšou metódou na dosiahnutie výsledkov. 

 

Kultúrna a jazyková rôznorodosť 

 

Skupina EA je presvedčená, že sila Európy je v jej kultúrnom dedičstve a v celej škále jej kultúrnej 

rozmanitosti. EÚ má svoje historické korene na miestach, ktoré patria medzi najstaršie miesta výskytu 

civilizácie na svete. Z celosvetového hľadiska má aj to šťastie, že sa na jej území vyskytuje veľké 

množstvo pamiatok a nádherných prírodných krás a regiónov. Skupina EA uznáva, že oslavy 

a pripomínanie si kultúrneho dedičstva spája občanov EÚ, pomáha v oblasti medzinárodnej 

diplomacie, podnecuje vznik identity a kreativitu, nabáda ku koncepcii aktívneho občianstva, 

a zároveň je jedným zo základných kameňov, na ktorom sú založené budúce regionálne rozvojové 

stratégie v oblasti vidieckeho a mestského rozvoja. 

 

Skupina EA trvá na zásade práva národov na sebaurčenie, čo znamená, že Európska únia musí 

umožniť aj „vnútorné rozširovanie“ o nové členské štáty za predpokladu, že tieto nové štáty vzniknú 

mierumilovným a demokratickým spôsob. 

 

Pričiníme sa o podporu národných a regionálnych identít a zaistenie toho, že úcta ku kultúrnej 

a k jazykovej rozmanitosti bude jedným zo základných princípov procesu európskej integrácie, ktorá 

nespočíva vo vyrovnávaní všetkých rozdielov a vytváraní jednotnej identity, ale v presadzovaní lepšej 

spolupráce a porozumenia medzi národmi Európy. Budeme pokračovať v propagácii a ochrane menej 

používaných a regionálnych jazykov Európy. 

 

2. Solidarita pri dosahovaní prosperity a environmentálnej udržateľnosti 

 

Naša skupina by rada zdôraznila niektoré z nasledujúcich otázok: 

 

Územná súdržnosť vrátane cezhraničnej spolupráce 

 

Podpora novej rôznorodosti ako zdroja sily hospodárstva a kultúrneho bohatstva bude 

v globalizovanom svete prispievať k posilneniu súdržnosti spoločenstiev prostredníctvom súťaže 

a solidarity. 
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V záujme vyváženého rozvoja vo všetkých regiónoch EÚ je nevyhnutné regionálne a štrukturálne 

financovanie. Európska politika súdržnosti sa musí vyvíjať podľa potrieb regiónov a zamerať sa na 

stieranie rozdielov medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi. Je dôležité vytvoriť súdržnú Úniu, 

ktorá bude uznávať spoločnú zodpovednosť a prejavovať solidaritu. Táto politika by sa mala sústrediť 

na ústredný cieľ, ktorým je rozšírenie možností zamestnania a súčasné znižovanie sociálnych 

rozdielov. 

 

Skupina EA je zástancom skutočnej zmeny kultúry, pokiaľ ide o implementáciu reformovanej politiky 

súdržnosti, a zaväzuje sa, že bude monitorovať účasť miestnych a regionálnych samospráv a úplné 

uplatňovanie zásady partnerstva, ktorá je zakotvená v právnych predpisoch EÚ (Európsky kódex 

správania v oblasti partnerstva). 

 

Požadujeme väčšiu podporu budovania kapacít a vzdelávacích príležitostí úradníkov, ktorí sú 

v obciach zodpovední za projekty, ako aj zjednodušenie postupov. 

 

Investície do infraštruktúry sú dôležité, ale skupina EA sa domnieva, že rozvoj nie je možný bez 

zamerania sa na ľudí. 

 

Domnievame sa, že je rozhodujúce zlepšiť koordináciu nástrojov financovania a súčinnosť medzi 

rozpočtami na úrovni EÚ, členských štátov a miestnych samospráv. 

 

Na základe pozitívnych skúseností s makroregiónmi Pobaltska, Podunajska a s jadransko-iónskym 

makroregiónom skupina podporí novú stratégiu pre alpský región (EUSALP), pretože to prispeje 

k zlepšeniu jednotnosti politiky a povedie k intenzívnejšej spolupráci medzi rôznymi úrovňami správy 

pri riešení spoločných úloh, ako je harmonizácia ochrany životného prostredia a hospodársky rozvoj. 

 

Budeme monitorovať implementáciu novej stratégie EUSALP a hoci stratégia bude uprednostňovať 

záujmy horských oblastí v srdci alpského regiónu, zaistí, že zároveň budú primerane zohľadnené aj 

záujmy okolitého územia a miest v ňom, aby vzájomné vzťahy medzi týmito oblasťami prinášali 

prospech obom stranám. 

 

Smerovanie k vyváženej politike pre mestské a vidiecke oblasti 

 

Skupina EA uznáva skutočný a hmatateľný úžitok, ktorý prináša občanom Európy záväzok členských 

krajín a Európskej komisie v prospech dlhodobej, silnej a ucelenej štrukturálnej politiky a politiky 

súdržnosti. 

 

Hoci obnova miest je nesmierne dôležitou oblasťou, je dôležité, aby sme si uvedomili význam 

všetkých európskych regiónov a miestnych komunít a tiež úlohu, ktorú musia zohrať pri budovaní 

silnej ekonomiky. Budeme dôrazne odporúčať, aby programy plánované do budúcnosti a financované 

zo štrukturálnych fondov pokrývali aj oblasti ako obnova miest a vidieka, sociálna deprivácia, 

špecifické iniciatívy týkajúce sa bývania, hospodárska reštrukturalizácia a verejná doprava, ako aj 

revitalizácia vidieckych a horských oblastí. 
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Skupina EA by rada videla, že sa podnikajú jasné kroky na oživenie miest, najmä pokiaľ ide o obnovu 

centier miest, ktoré boli zanedbané, keďže sa budovali veľké nákupné zóny v okrajových častiach 

miest. 

 

Uznávame dôležitosť všetkých európskych regiónov a dôležitosť zabezpečenia rovnováhy medzi 

mestami a vidiekom v budúcich programoch. Vidiecke komunity sú rozhodujúcou súčasťou Európy, 

poskytujú to, čo umožňuje mestám fungovať, a inštitúcie musia zabezpečiť vyvážený postoj vo 

všetkých oblastiach činnosti. Potvrdzujeme význam vidieckych, poľnohospodárskych a horských 

oblastí, ktoré majú rozhodujúci prínos pre miestny hospodársky a sociálny rozvoj a vyzýva európske 

inštitúcie, aby viac zohľadňovali potreby vidieckych oblastí a našli správnu rovnováhu medzi 

politikou rozvoja miest a politikou rozvoja vidieka. Sme zástancami poľnohospodárskej politiky „z 

farmy na stôl“, ktorá zabezpečuje dostatočné množstvo vysoko kvalitných poľnohospodárskych 

výrobkov, pri ktorých je možné zistiť ich pôvod, pričom chráni prírodné zdroje a životné prostredie 

vo všetkých našich regiónoch. 

 

Udržateľný cestovný ruch 

 

Skupina EA zdôrazňuje, že cestovný ruch je celosvetovým fenoménom, ktorý svoju podobu získava 

lokálne, ale musí sa profilovať vzhľadom na veľmi diverzifikovanú konkurenciu. Z tohto dôvodu sa 

nazdáva, že z rozvoja koherentnej politiky trvalo udržateľného cestovného ruchu bude mať konkrétny 

úžitok na miestnej úrovni tak hospodárstvo, ako aj životné prostredie. Cestovný ruch prispieva 

podstatnou mierou k vytváraniu HDP a pracovných miest na všetkých úrovniach: miestnej, 

regionálnej, národnej i európskej. Skupina EA uznáva kľúčovú úlohu cestovného ruchu pri podpore 

regionálneho rozvoja a územnej súdržnosti a vyzýva Európsku komisiu, aby pokračovala v súčasnom 

trende s cieľom čoraz viac zdôrazňovať prierezový charakter cestovného ruchu a poskytnúť členským 

štátom a regionálnym a miestnym orgánom vhodné a dostupné finančné nástroje, ktoré by 

presadzovali a podporovali opatrenia v tomto sektore. Skupina EA vyzýva predovšetkým Komisiu, 

aby naďalej podporovala opatrenia na podporu rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu. 

 

Životné prostredie a klimatické zmeny 

 

Skupina EA bude sledovať vývoj iniciatív Európskej komisie, ktoré pomôžu EÚ napredovať 

k hospodárstvu s nízkymi emisiami CO2 a účinným využívaním zdrojov, pričom sa tým bude riešiť 

otázka zmeny klímy, znehodnocovania životného prostredia, straty biodiverzity a zvyšovania 

udržateľnej mobility. 

 

Zaväzujeme sa zvyšovať povedomie a pomáhať miestnym a regionálnym spoločenstvám pri 

zmenšovaní ich uhlíkovej stopy s ohľadom na rôzne kombinácie zdrojov energie a odlišné miestne 

podmienky v jednotlivých častiach EÚ. 
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Chceme, aby sa uzavreli ambiciózne celosvetové dohody povzbudzujúce všetky regióny k tomu, aby 

sa podieľali na znižovaní emisií a vytváraní environmentálne udržateľnej budúcnosti pre Európu. 

 

Budeme sa usilovať o to, aby sa venovala pozornosť ekologickým investíciám na zaistenie 

udržateľnej mobility a účinného využívania prírodných zdrojov pri implementácii stratégie 

Európa 2020. 

 

Obehové hospodárstvo a odpad 

 

Skupina EA potvrdzuje význam presunu k hospodárstvu s účinnejším využívaním zdrojov 

zameranému na rozumné využívanie prírodných zdrojov, materiálov a odpadu, ktoré by mali čo 

najviac opakovane využívať a recyklovať. 

 

V tejto súvislosti dôrazne naliehame na Európsku komisiu, aby urýchlene prijala nové iniciatívy na 

podporu obehového hospodárstva, a umožnila tak EÚ zabrániť strate hodnotných materiálov ako je 

plast, podporiť recykláciu, znížiť emisie a environmentálny dosah, a zároveň vytvoriť nové pracovné 

miesta a príležitosti na hospodársky rozvoj. 

 

Biohospodárstvo 

 

Biodiverzita je hlavnou prioritou EÚ v oblasti ochrany životného prostredia. 

 

Skupina považuje za nevyhnutné naďalej uplatňovať politiku udržateľného lesného hospodárstva 

a usilovať sa o výrazné zvýšenie podielu lesnej biomasy na výrobe energie z obnoviteľných zdrojov. 

 

Podporujeme spustenie regionálnych stratégií a akčných plánov v oblasti biodiverzity s cieľom 

zabezpečiť budúcnosť zdrojov energie a zvýšiť ich ekonomický potenciál. Našim cieľom je dosiahnuť 

konsenzus o znížení závislosti Európy od fosílnych palív a rozvíjať biohospodárstvo. 

 

Energetika 

 

Energia je jedným z najdôležitejších zdrojov blahobytu v každej spoločnosti. Na európskej úrovni sa 

budú musieť urobiť mnohé kľúčové rozhodnutia a voľby na zlepšenie dodávok energie a podporu 

využívania energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti. Skupina EA požaduje 

dokončenie vnútorného trhu s energiou a vytvorenie skutočnej energetickej únie s prepojenými 

energetickými sieťami, ako aj nové opatrenia a hospodárske stimuly na podporu energetickej 

účinnosti. Privítali by sme najmä opatrenia, ktoré Európe pomôžu využívať obrovský potenciál 

obnoviteľných zdrojov energie, ako je prílivová, geotermálna, veterná, slnečná a vodná energia, a tiež 

energia z morských vĺn a udržateľnej biomasy. EÚ musí propagovať ekologickejšie zdroje energie 

a energetickú účinnosť a pomôcť miestnym oblastiam využívať potenciál ich prírodných zdrojov, 

a zároveň zabezpečiť občanom cenovo dostupnú energiu. 
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Skupina EA vyzve Európsku komisiu, aby poskytla financie mestám a regiónom, ktoré podpísali 

Dohovor primátorov a starostov, aby mohli dosiahnuť v ňom stanovené ciele stanovené. 

 

3. Silné postavenie vo svete 

 

Naša skupina by rada zdôraznila niektoré z nasledujúcich otázok: 

 

Európa ako globálny partner 

 

Proces zjednocovania Európy je v prvom rade mierový projekt. Rozšíriť priestor mieru, najmä 

v oblastiach susediacich s Úniou v širšom zmysle, by malo byť prioritným cieľom európskej politiky. 

 

Skupina EA opätovne pripomína, že EÚ musí v rámci vonkajších vzťahov hovoriť jedným hlasom. 

 

Budeme povzbudzovať inštitúcie EÚ, aby zvýšili účinnosť politiky rozširovania, pokračovali 

v rokovaniach s krajinami, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ, a zaistili silnú susedskú politiku. 

Susedov Európskej únie treba výrazne podporiť pri rozvoji demokracie a prosperity v ich krajinách. 

 

Sme presvedčení o tom, že je potrebné upevňovať spoluprácu so susednými krajinami. 

 

Migrácia 

 

Skupina EA je zástancom prisťahovaleckej a migračnej politiky, ktorá rešpektuje základné práva, no 

zároveň primerane zohľadňuje potreby a výzvy regiónov a miestnych samospráv.  

 

Skupina zároveň vyzýva na väčšiu solidaritu a spoluprácu medzi členskými štátmi pri vykonávaní 

koherentných právnych predpisov o prisťahovalectve, strážení vonkajších hraníc a boji proti 

nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi. EÚ si musí uvedomiť špecifické ťažkosti, s 

ktorými pohraničné regióny zápasia pri riešení humanitárnych kríz. 

 

Bezpečnosť a mier 

 

Skupina EA odsudzuje agresiu v akejkoľvek podobe a bude spolupracovať s ďalšími partnermi pri 

šírení mieru, solidarity, stability a bezpečnosti tak v EÚ, ako aj okolo jej hraníc, pričom pomôže 

susedným krajinám pri podpore miestnej demokracie a rozvoja. 

 

Naďalej budeme Európskej komisii pripomínať jej povinnosť poskytovať podporu a pomoc Ukrajine 

a budeme povzbudzovať spoluprácu na miestnej úrovni medzi miestnymi a regionálnymi 

samosprávami EÚ a Ukrajiny. 

 

Považujeme za dôležité, aby orgány miestnej a regionálnej samosprávy boli v záujme zaistenia 

bezpečnosti miest a vidieckych oblastí zapojené do boja proti organizovanému zločinu, terorizmu 

a teroristickej radikalizácii. 
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Na základe stanovených cieľov a uvedených blížiacich sa udalostí skupina EA zdôrazňuje aj 

nasledujúci bod: 

 

4. Európske riadenie a medziinštitucionálny rozmer 

 

Skupina EA znovu potvrdzuje svoj záväzok zdokonaliť európske riadenie významným zlepšením 

fungovania, jednoduchosti a prehľadnosti EÚ v porovnaní so súčasnými zmluvami. Vítame názor 

Európskej komisie, že Európska únia dosiahne svoje ciele len vtedy, keď k tomu spoločne prispejú tak 

jej inštitúcie, orgány národnej, regionálnej a miestnej samosprávy, ako aj občania. Budeme pracovať 

na zintenzívnení procesu konzultácií a hodnotenia dosahu právnych predpisov, ktoré navrhuje 

Európska komisia v súvislosti s cieľom zaistiť lepšiu tvorbu právnych predpisov. Budeme tiež 

pokračovať v prehlbovaní spolupráce s ostatnými európskymi inštitúciami a najmä s Európskym 

parlamentom a Radou, aby sa zaistil účinný dosah názorov a odporúčaní Výboru regiónov. 

 

Všetky tieto priority sa budú realizovať s ohľadom na zásady subsidiarity, proporcionality 

a zjednodušovania administratívy. 
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Ďalšie informácie Vám poskytne 

 

Sekretariát skupiny EA 

Výbor regiónov 

 

Rue Belliard / Belliardstraat 99-101 

B – 1040 Bruxelles/Brussel 

Tel: +32 – 2 – 282 – 2245 

Fax: +32 – 2 – 282 – 2334 

E-mail: micheal.oconchuir@cor.europa.eu 
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