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My, 335 účastníkov z 38 európskych krajín, sme sa stretli v dňoch 4. až 9. novembra 2019 počas 4.
európskeho vidieckeho parlamentu v dedine Candás Asturias v Španielsku. Medzi účastníkmi boli aj vidiecke
obyvateľstvo, zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, výskumníci, národné vlády a inštitúcie
Európskej únie. Domnievame sa, že dominantné mestské a rastové programy kombinované s neprepojením
miestnych obyvateľov a tvorcov rozhodnutí predstavujú hrozbu pre život na vidieku. Na zabezpečenie
prosperity vidieckej Európy je potrebný skutočný vidiecky program spojený s inkluzívnou spoluprácou a
partnerstvami na všetkých úrovniach.
My, vidiecky ľud Európy;
Porozumenie a
rozpoznanie vidieka
rurality


žiadame, aby vidiecky život sa považoval za rovnocenný s mestským pomyselne
aj prakticky;

očakávame právo na výber kde chceme žiť a pracovať;

vyzývame vlády, aby uznali a ocenili hodnotu vidieckeho dobrovoľníctva,
komunitného života,
podnikania a prírodných zdrojov;

žiadame politikov, aby akceptovali vidiecky ľud, komunity, podnikateľov a
samosprávy ako
partnerov;
žiadame, aby bol hlas vidiečanov vypočutý v politických a konzultačných procesoch;



Politika, programy a
financovanie

Kvalita
života


trváme na riešení chudoby a sociálneho vylúčenia;

žiadame vlády a tvorcov rozhodnutí, aby zabezpečili, že služby sú čo najbližšie k
vidiečanom,
aby sa vyhli bezpečnostným rizikám a strate času a peňazí;

sme pripravení prispieť k riešeniam miestnych služieb a ekonomickým
iniciatívam;


privítame skutočnú politiku rozvoja vidieka pre dediny, komunity a malé mestá;

podporujeme inteligentné, pre komunitu priateľské iniciatívy a programy ako
LEADER / CLLD
a ERASMUS, ale požadujeme, aby regulácia a administratíva týchto programov
boli zjednodušené;

Pracujeme
spolu




požadujeme flexibilné pracovné podmienky a príležitosti s účinnými systémami podpory;
požadujeme skutočnú, zmysluplnú a zapojenú účasť občianskej spoločnosti na navrhovaní a
realizácii európskych programov;


povzbudzujeme a podporujeme všetky formy spolupráce medzi miestnymi
aktérmi, vrátane
zmluvných riešení, projektových činností a viacúrovňových partnerstiev medzi verejnými,
súkromnými a občianskymi aktérmi spoločnosti;

chceme spolupracovať s miestnymi štruktúrami a zúčastnenými stranami
vrátane programu
LEADER, obecnými/ komunitnými mimovládnymi organizáciami, rozvojovými partnerstvami a
miestnymi orgánmi.

