Deklarace obyvatel venkova
Candás Asturias, 9. listopadu 2019
My, 335 účastníků z 38 evropských zemí, jsme se setkali ve dnech 6. až 9. listopadu 2019
během 4. Evropského venkovského parlamentu v obci Candás Asturias ve Španělsku. Mezi
účastníky byli venkované, zástupci organizací občanské společnosti, výzkumu, národních
vlád a institucí Evropské unie. Vidíme dominantní růst městských aglomerací v kombinaci
s odtržením místních obyvatel od rozhodovacích procesů jako ohrožení života na venkově.
Pro zajištění prosperity venkovské Evropy je potřebný venkovský program, zahrnující
spolupráci a partnerství na všech úrovních.

Kvalita života

• trváme na řešení chudoby a sociálního vyloučení;
• žádáme vlády a osoby s rozhodovací pravomocí, aby zajistily, že služby budou co
nejblíže venkovským lidem, aby se zabránilo bezpečnostním rizikům a ztrátě
času/peněz;
• jsme připraveni přispět k řešení místních služeb a hospodářským iniciativám;

Politiky,
programy a financování

• požadujeme, aby byl venkov považován za rovnocenný městu v záměrech
i praxi;
• očekáváme, že máme právo zvolit si, kde žijeme a pracujeme;
• vyzýváme vlády, aby uznaly a ocenily hodnotu dobrovolnictví na venkově,
komunitního života, podnikání a přírodních zdrojů;
• žádáme politiky, aby přijali venkovské lidi, komunity, podnikatele a obce za
partnery;
• žádáme, aby byl hlas venkova slyšen v politických a konzultačních procesech;

• vítáme skutečnou politiku rozvoje venkova pro vesnice, obce a malá města;
• podporujeme chytré (smart) a vůči komunitám přátelské iniciativy a programy,
jako jsou LEADER/CLLD a ERASMUS, žádáme však, aby byly zjednodušeny
regulativy a správa těchto programů;
• vyžadujeme flexibilní pracovní podmínky a příležitosti s účinnými systémy
podpory;
• žádáme skutečnou, smysluplnou a angažovanou účast občanské společnosti na
navrhování a realizaci evropských programů;

Pracovat spolu

Porozumět a rozpoznat
venkov

My, venkovští obyvatelé Evropy:

• povzbuzujeme a podporujeme všechny formy spolupráce mezi místními aktéry,
včetně smluvních řešení, projektových aktivit a víceúrovňových partnerství
veřejnosti, soukromých subjektů a subjektů občanské společnosti;
• chceme spolupracovat s místními strukturami a zúčastněnými stranami, včetně
skupin LEADER, venkovských a obecních nevládních organizací, rozvojových
partnerství a místních orgánů.
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