Dôvodová správa

Uplynulý rok sprevádzalo historicky prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ, čomu
zastúpenie prispôsobilo svoje aktivity. Súčasne bol vývoj na európskej úrovni mimoriadne
ovplyvnený Brexitom, ktorým sa otvorili debaty o budúcnosti EÚ po roku 2020.
Počas roka sa intenzívne diskutovalo o kohéznej politike v záujme jej zachovania po
roku 2020. Oficiálne rokovania sa spustia po zverejnení siedmej kohéznej správy a návrhu
viacročného finančného rámca EÚ. Z pohľadu regiónov a miest pôjde o kľúčové obdobie,
počas ktorého bude dojednávaná reforma kohéznej politiky.
Koncom roka 2016 Európska komisia predložila v rámci Energetickej únie legislatívny balík „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Dve revidované smernice a ďalšie
právne akty budú mať značný vplyv na odvetvie čistej energie, ktoré prináša nové príležitosti
pre hospodársky rozvoj. Týmto sa zároveň tvoria lepšie podmienky pre využitie „smart“
opatrení. Do popredia sa dostáva model smart cities a regiónov, ktorý si osvojujú samosprávy
aj na Slovensku.
Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energiu si získava stále viac signatárov.
Už pokrýva viac ako 234 miliónov obyvateľov v Európe a 682 miliónov vo svete. Preto je
pozitívne, že aj v rámci Prešovského kraja sú prví signatári – mestá Prešov a Kežmarok. Za
ostatné obdobie bol Dohovor rozšírený o klimatickú agendu, získal globálne pôsobenie
a zaviazal sa k ambicióznejším cieľom. Z tohto dôvodu bol PSK požiadaný aktualizovať svoje
záväzky ako územný koordinátor od roku 2012. Podpísaním vyhlásenia sa PSK pridá ku
globálnemu dohovoru a novým cieľom tejto iniciatívy.
V decembri 2016 došlo k oživeniu iniciatívy za makroregionálnu karpatskú stratégiu
EÚ. Vo Výbore regiónov bola oficiálne vytvorená Medziregionálna skupina pre Karpaty,
ktorú podporilo okolo 30 členov. Počas roka bol európsky projekt yBBregions – Mládež
a regióny v Bruseli administratívne a finančne uzavretý. PSK naplnil stanovené ciele projektu,
keď počas dvoch rokov prišlo z Prešovského kraja 16 mladých ľudí na dvojtýždenný pobyt
a štyria na trojmesačný pobyt do Bruselu.
Druhý polrok 2016 sa niesol v duchu slovenského predsedníctva, vďaka ktorému bol
záujem o Slovensko vysoký. Prezentačné podujatia priblížili Slovensko širokej verejnosti aj
cez Prešovský kraj. V tomto roku sa PSK prezentoval na dvoch podujatiach v Bruseli. Išlo
o účasť na Európskom týždni regiónov a miest a podujatie pred Európskym parlamentom pod
názvom 27 krajín na tanieri.
K rozširovaniu poznatkov prispieva každoročné organizovanie energetického dňa
v kraji. Tento rok sa zapojilo 71 organizácií v regióne. Školy, kultúrne a sociálne zariadenia
zorganizovali mnoho vzdelávacích a mobilizačných aktivít na tému energie. Pridanou
hodnotou boli odborné konferencie organizované PSK na európske témy. Vyššia
informovanosť o európskom dianí je dosahovaná cez regionálne média a diskusie so
študentmi.

