Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Rakúsko, Viedeň
Dátum: 21. apríla 2015
Účastníci ZPC:
pán Ivo Nesrovnal, primátor
pani Jana Švecová, vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu
Obsah rokovania:
Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa 21. apríla 2015 zúčastnil stretnutia primátorov
hlavných miest členských štátov Európskej únie s Komisárkou pre regionálnu politku
Corinou Cretu vo Viedni. Konferencia, organizovaná primátorom Viedne Michaelom
Häuplom, bola v poradí už štvrtým fórom primátorov hlavných miest za posledné tri roky. Do
diskusie sa okrem eurokomisárky C. Cretu zapojili primátori Amsterdamu, Atén, Bukurešti,
Ľubľany, Luxemburgu, Ríma, Sofie, Viedne ako i námestníci primátorov ostatných hlavných
miest európskej dvadsať osmičky. Rokovanie malo za cieľ zintenzívniť diskusiu o posilnení
úlohy miest v európskych politikách a zefektívniť dialóg medzi mestami a Európskou
komisiou o vytvorení tzv. urbánnej agendy EÚ.
Komisárka Cretu vo svojom úvodnom vystúpení zdôraznila, že Brusel je v súčasnosti
najbližšie k dohode a prijatiu urbánnej agendy; je však dôležite, aby sa dialóg o danej politike
viedol naďalej aktívne za účasti všetkých relevantných partnerov.
Primátor Nesrovnal vo svojom vystúpení uviedol, že víta konferenciu primátorov ako
platformu, kde sa hlavné mestá spájajú a potvrdzujú tak dôležitosť miest v európskom
kontexte. Ako ďalej podotkol, mestá sú nielen zdrojom, ale i riešením ekonomických,
sociálnych a enviromentálnych výziev. Preto práve mestá zohrávajú kľúčovú úlohu pri
naplnení cieľov Európa 2020 o inteligentnom, udržateľnom a inkluzívnom rozvoji. Podľa jeho
názoru sú mestá spoluzodpovedné za vytváranie priaznivých podmienok na trhu práce, ktoré
budú následne prispievať k ozdraveniu ekonomiky. Zároveň však podotkol, že ikeď mestá
čelia kráteniu a obmedzeniam mestského rozpočtu, existujú silné nástroje regionálnej politiky
EÚ, ktoré im umožňujú úspešne financovať strategické projekty. Inak tomu nie je ani
v Bratislave, kde sa vďaka Bruselu darí napredovať v nosných infraštruktúrnych projektoch.
Primátor Bratislavy zároveň ocenil proaktívny prístup novej Európskej komisie vo vzťahu
k mestám smerujúci k zvyšovaniu finančnej podpory a vytváraniu nových investičných
stimulov.
Na záver stretnutia primátori prijali tzv. „Viedenskú deklaráciu – Silný hlas v Európe“,
ktorá nielenže odzrkadľuje jednotný postoj k aktuálnym mestským výzvam, ale i vyzýva
Európsku úniu k posilneniu urbánnej dimenzie v jej politikách.
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
• účasť na dialógu s inštitúciami EÚ o úlohe miest a regiónov;
• udržiavanie a nadväzovanie nových kontaktov s primátormi a zástupcami hlavných
miest EÚ (ako na úrovni primátora, tak i na úrovni zahraničných vzťahov).
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
Z predmetnej ZPC nevyplynuli žiadne úlohy.

V Bratislave 5. mája 2015
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