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Deklaracja przemyska 

Na drodze odpowiedzialnego rozwoju – podstawy unijnej makroregionalnej strategii karpackiej 

 

Region karpacki jest od wielu lat obszarem współpracy suwerennych państw narodowych Europy 

Środkowej i Wschodniej, która jest realizowana na kilku płaszczyznach: prezydenckiej, rządowej, 

parlamentarnej i samorządowej. Nadaliśmy jej charakter międzypaństwowy i transgraniczny w 

postaci inicjatywy Europa Karpat. Grupa Wyszehradzka stanowi jej podstawę instytucjonalną. 

Polska, Węgry, Słowacja i Republika Czeska wspólnie prezentują interesy naszego regionu w 

Unii Europejskiej we współpracy z innymi państwami karpackimi, dążąc do jej odnowy, aby 

przezwyciężyć kryzys i sprostać wyzwaniom przed jakimi stanęła Europa. Opowiadamy się za 

powrotem w Unii Europejskiej do jej fundamentalnych wartości, w tym chrześcijaństwa. Z nich 

bowiem zostały wywiedzione zasady subsydiarności, pomocniczości i solidarności. 

Rozumiejąc unikatowość regionu karpackiego, którego potencjał wynika z jego kulturowej, 

ekonomicznej i społecznej różnorodności oraz woli współpracy między państwami 

i społeczeństwami, uważamy za konieczne przyjęcie przez Unię Europejską makroregionalnej 

strategii rozwoju dla Karpat. Strategia karpacka powinna odegrać szczególną rolę jako 

mechanizm współpracy i wspólnych przedsięwzięć. W ten sposób znacznie ograniczy 

peryferyjność naszego regionu, podniesie jego bezpieczeństwo oraz wzmocni poparcie społeczne 

dla Unii Europejskiej. 

Jedność europejską, rozumianą jako współpraca suwerennych państw narodowych, należy oprzeć 

na modelu odpowiedzialnego rozwoju. Celem współpracy karpackiej w najbliższych latach jest 

budowa osi Północ-Południe niezbędnej dla podniesienia spójności ekonomicznej w regionie  

i jego dostępności komunikacyjnej. W tym kontekście inwestycjami o znaczeniu strategicznym w 

sferze ekonomicznej są: Via Carpathia wraz z drogą S19, linia kolejowa Podłęże-Piekiełko, kanał 

Odra-Dunaj. Wspieramy również inne inicjatywy regionalne na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, 

takie jak: program współpracy transnarodowej Interreg Europa Środkowa, Program Współpracy 

Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, współpraca w zakresie wymiany 

młodzieży, Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, Instytut 

Karpacki, Beskidzkie Centrum Narciarstwa. Będziemy działać w kierunku upowszechnienia 

turystyki służącej komunikacji międzykulturowej oraz budowaniu mocnych więzi między 

wspólnotami lokalnymi. Za niezbędne uważamy więc rozbudowę przejść granicznych oraz 

tworzenie nowych. Opowiadamy się za wpisaniem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

transgranicznych fortyfikacji austro-węgierskich, w tym Twierdzy Przemyśl. Chcąc wzmocnić 

współpracę w regionie, opowiadamy się  za organizacją konferencji karpackich grup 

parlamentarnych oraz karpackiego forum gospodarczego.  

Uważamy, że makroregionalna strategia karpacka, oparta na odpowiedzialnym rozwoju, 

przyniesie oczekiwane społecznie efekty w gospodarce, infrastrukturze, edukacji, ekologii 

i kulturze. Poprzez podniesienie innowacyjności i stworzenie przestrzeni dla przedsiębiorczości 

wzmocni konkurencyjność oraz efektywność gospodarek państw położonych w regionie Karpat. 

Przyczyni się również do ochrony wielokulturowego dziedzictwa w Europie Środkowej  

i Wschodniej, a także różnorodności przyrodniczej i walorów turystycznych. 


