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WSPÓLNE OŚWIADCZENIE 
 

 

Uczestnicy spotkania wymienili poglądy na temat możliwości związanych z wdrażaniem 

polityki spójności w latach 2014 – 2020, mającej na celu zwiększenie dynamiki podnoszenia 

efektywności rozwoju gospodarczego i społecznego wszystkich państw członkowskich,  

w tym w słabiej rozwiniętych państwach i regionach. Ponadto omawiali wpływ rozwoju 

dużych miast na zdolność regionów do zdobywania środków, a także przeanalizowali dalsze 

możliwości rozwijania współpracy transgranicznej.  

 

W odniesieniu do zwiększenia efektywności konwergencji dla słabiej rozwiniętych 

regionów, uczestnicy uzgodnili:  

 

 W państwach Grupy Wyszehradzkiej zachodzą podobne pod wieloma względami 

przekształcenia terytorialne, i chociaż rozmiar nierówności regionalnych jest  

w poszczególnych państwach różny, to występowanie wyżej wymienionych zjawisk 

spowodowało powstanie podobnych struktur regionalnych oraz rodzajów obszarów.  

 Ogólnie można stwierdzić, że w okresie programowania UE 2007-2013 nastąpiła 

poprawa spójności terytorialnej, dzięki środkom z funduszy UE. Jednakże w każdym 

państwie Grupy Wyszehradzkiej niezbędne jest zwiększenie efektywności,  

a w szczególności skuteczności wykorzystania zasobów.  

 W związku z powyższym, w celu skuteczniejszego wdrażania polityki spójności,  

w następnym okresie programowania należy w większym stopniu skupić się na 

osiągnięciu najlepszych możliwych wyników w zakresie wykorzystania zasobów, 

efektywnym wykorzystaniu funduszy UE oraz zapewnieniu zrównoważonego 

rozwoju, zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak i ochrony środowiska.  

 Zadaniem priorytetowym jest zakończenie planowania na lata 2014-2020, a także 

skuteczne opracowanie programów operacyjnych  po przedłożeniu umów partnerskich.  

 Celem ogólnym jest zapewnienie efektywnego systemu instytucjonalnego, w celu 

promowania wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy.  
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 Ze względu na warunki makroekonomiczne oraz surowsze sankcje stosowane  

w ramach polityki spójności, wzrośnie w przyszłości znaczenie jej właściwego 

wdrażania, a także - prewencyjnie - efektywnego przepływu informacji pomiędzy 

państwami członkowskimi.  

 W celu skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych  

i środowiskowych, konieczne jest wdrożenie zintegrowanego i opartego na aspekcie 

terytorialnym podejścia na wszystkich szczeblach zarządzania. W trakcie wdrażania 

takiego podejścia należy uwzględnić lokalną specyfikę oraz wyzwania i rezultaty,  

a jednocześnie promować intensyfikację współpracy i koordynacji na wszystkich 

szczeblach zarządzania i między nimi. 

 Efektywnymi narzędziami realizacji niektórych z powyższych celów mogą być rozwój 

kierowany przez społeczność (Community-Led Local Development - CLLD)  

i zintegrowane inwestycje lokalne (Integrated Territorial Investments - ITI). 

 Uczestnicy spotkania doceniają fakt, że w trakcie negocjacji dotyczących wieloletnich 

ram finansowych (MFF) oraz polityki spójności, uzgodniono utrzymanie 85 % 

poziomu współfinansowania z UE dla regionów słabiej rozwiniętych, w osiągnięciu 

czego ważną rolę odegrała współpraca w ramach V4. 

 Uczestnicy spotkania z zadowoleniem przyjmują Wspólną strategię rozwoju 

przestrzennego państw grupy V4+2, która zostanie opracowana przez państwa Grupy 

Wyszehradzkiej z Rumunią i Bułgarią, zgodnie z dokumentem Unii Europejskiej 

zatytułowanym Agenda terytorialna UE 2020, przyjętym w trakcie węgierskiej 

prezydencji w UE. Skoordynowane i wspólne wykorzystanie szczególnych atutów 

obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, a także skuteczne reprezentowanie interesów 

tego obszaru na arenie europejskiej może zostać zrealizowane dzięki współpracy  

w zakresie planowania terytorialnego.  

W odniesieniu rozwoju dużych miast, delegacje uzgodniły:  

 Zgodnie z dokumentem zatytułowanym Agenda terytorialna UE 2020, przyjętym 

przez ministrów państw UE, a także uznając wpływ miast na spójność terytorialną, 

należy poprzeć rozwój policentrycznej sieci miast, zintegrowane podejście, poprawę 

stosunków pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, a także rozwój funkcjonalnych 

obszarów miejskich.  

 Bieguny rozwoju oraz strefy wzrostu metropolitalnego obejmują najbardziej 

rozwinięte regiony oraz obszary metropolitalne państw Grupy Wyszehradzkiej. To na 

tych obszarach koncentruje się większość potencjału gospodarczego i innowacyjnego 

państw Grupy Wyszehradzkiej.  

 Wzrasta znaczenie centrów regionalnych oraz miast o znaczeniu lokalnym, gdyż są 

one centrami rozwoju dla swojego regionu i stanowią instrument rozpowszechniania 

rezultatów innowacji gospodarczych i technologicznych. Atrakcyjność miast  
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i wykorzystanie ich potencjału rozwojowego można zwiększyć poprzez stworzenie 

profili ekonomicznych (inteligentna specjalizacja). 

 Rozwój obszarów miejskich stanowi również jeden z priorytetów w dokumentach 

odnoszących się do  rozwoju państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2014-2020. 

Ważne jest jak najszybsze opracowanie tych dokumentów oraz uwzględnienie w nich 

zasady zrównoważonego rozwoju.  

W odniesieniu do współpracy transgranicznej uczestnicy spotkania podkreślają:  

 Uczestnicy spotkania z zadowoleniem przyjmują korzystne procesy, zainicjowane  

w obszarach przygranicznych po zniesieniu granic, oraz wzmocnienie pozycji rosnącej 

liczby miast w słabiej rozwiniętych regionach, co stanowi znaczny potencjał rozwoju. 

 Integracja terytorialna, osiągnięta w drodze współpracy transgranicznej, może 

przyczynić się do zmniejszania podziałów gospodarczych, społecznych i w zakresie 

ochrony środowiska oraz podnieść poziom zatrudnienia oraz mobilność pracowników.  

 Oprócz dotychczas wdrożonych projektów, zaleca się wzmocnienie w latach  

2014-2020 współpracy w następujących dziedzinach: zwiększenie konkurencyjności 

małych i średnich przedsiębiorstw; promowanie efektywnego wykorzystania zasobów; 

zrównoważony transport, zatrudnienie i mobilność pracowników; oraz współpraca 

instytucjonalna.  

 Uczestnicy spotkania z zadowoleniem przyjmują rosnące znaczenie programów 

Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), które, jako cel 2 polityki spójności  

w latach 2014-2020, zapewniają państwom członkowskim możliwość rozwoju 

programów transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnych, które służą 

wymianie doświadczeń, transferowi wiedzy i tworzeniu wspólnych rozwiązań 

przyczyniających się do zwiększania konkurencyjności i wzrostu regionu V4, oraz 

uczestniczenia w takich programach. 

 Uczestnicy podkreślają, że Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 

(EUWT) mogą odgrywać w przyszłości ważną rolę we współpracy transgranicznej, 

jako narzędzie wzmacniania spójności, poprzez zwiększanie pewności prawnej oraz 

stabilności.  

 Poprzez koordynację na szczeblu V4+2 działań mających na celu sprostanie 

wyzwaniom rozwoju regionalnego, Wspólna strategia rozwoju przestrzennego państw 

grupy V4+2, która ma zostać przyjęta wiosną tego roku, przyczyni się do spójności 

makroregionalnej, jak również bardziej zrównoważonego rozwoju na szczeblu 

regionalnym w państwach uczestniczących we współpracy, promując w ten sposób 

spójność terytorialną w Unii Europejskiej.  

 Wdrożenie ww. strategii stanowi zachętę do terytorialnego ukierunkowania polityk 

sektorowych, które mają wpływ na rozwój obszarów i może być ważnym czynnikiem 
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zwiększającym globalną konkurencyjność, co oznacza, że przyczyni się do osiągnięcia 

celów określonych w dokumencie zatytułowanym Agenda terytorialna Unii 

Europejskiej 2020, zgodnie ze wspólnymi wyzwaniami oraz szansami, przed którymi 

stoją państwa grupy V4+2.  

 Aby osiągnąć powyższe rezultaty, uczestnicy spotkania wzywają do wzmocnienia 

osobistych relacji oraz konsultacji pomiędzy członkami parlamentów 

reprezentujących regiony przygraniczne.  

W odniesieniu do przyszłej współpracy komisji administracji publicznej i rozwoju 

regionalnego państw Grupy Wyszehradzkiej, uczestnicy spotkania uzgodnili, że należy 

utrzymać regularny charakter spotkań komisji wyspecjalizowanych, zapewnić wymianę 

doświadczeń oraz ciągłą dyskusję na temat możliwości dalszego rozwoju współpracy.  

 

Budapeszt, dnia 5 lutego 2014 r.  
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