
 
Závery z rokovania EHHF 2011 

 
 
1. Vidiecke oblasti v Európe sú výsledkom interakcie medzi človekom a prírodou, ktorá trvala 
celé storočia a naďalej sa rozvíja. Európsky vidiek je svedkom minulosti, ľudskej dômyselnosti 
a vplyvu človeka. Vidiecke oblasti tvoria neoddeliteľnú súčasť európskeho kultúrneho 
dedičstva.  
 
2. Tieto živé krajiny predstavujú aktívne múzeum európskeho kultúrneho dedičstva v podobe 
historických znakov, archeológie, tradičných budov, špecifických krajinných oblastí a sídiel, 
ako aj lokálnych zvykov, tradícií, zručností a typickej produkcie. Toto dedičstvo ako celok 
vytvára rozdielnosť, charakter, krásu a duch miesta, ktoré definuje európsky vidiek. EHHF 
uznáva význam tohto európskeho vidieckeho dedičstva.  
 
3. V tejto oblasti vidíme tiež potenciál, ktorý môže pomôcť vidieckym komunitám vytvárať nové 
pracovné miesta, zvyšovať životnú úroveň a podporovať udržateľný turizmus, keďže ide 
o podporu sociálnej a teritoriálnej kohézie pomocou posilňovania európskej, národnej 
a lokálnej rozmanitosti. Zároveň to posilňuje telesné, duševné a duchovné zdravie všetkých 
ľudí bez ohľadu na to, či žijú na vidieku alebo v meste.  
 
4. Rýchle zmeny v oblasti vidieckeho dedičstva sa týkajú všetkých európskych krajín. Sú 
vyvolávané ekonomickým tlakom, zmenami v poľnohospodárstve a iných vidieckych 
priemyselných odvetviach, rastúcou urbanizáciou a demografickými zmenami. Kultúrna 
hodnota nášho vidieckeho dedičstva – a jeho príspevku pre spoločnosť v širšom zmysle slova 
– je tak ohrozená viac, než to bolo doteraz.  
 
5. EHHF zastáva názor, že rozsah zmien a intenzita ohrozenia vidieckeho dedičstva si 
vyžadujú aktívny prístup riadiacich štruktúr na európskej, národnej a regionálnej úrovni, aby sa 
zachovali kultúrne hodnoty vidieckych oblastí a aby slúžili spoločnosti aj v budúcnosti. Z tohto 
dôvodu:  
 

a. odporúčame Európskej komisii, aby vo svojej poľnohospodárskej, kultúrnej, regionálnej 
a kohéznej politike a v politike udržateľného rozvoja zohľadňovala kultúrne hodnoty 
európskych vidieckych oblastí a aby využívala všetky zdroje na zachovanie a ochranu 
ich hodnôt;  

 
b. odporúčame Európskej komisii, aby Spoločná poľnohospodárska politika rešpektovala 

význam a udržateľný rozvoj kultúrnych hodnôt vidieckych oblastí, a aby využila 
finančné zdroje na ich zachovanie a ochranu prostredníctvom opatrení na rozvoj 
vidieka a životného prostredia na vidieku;  

 
c. odporúčame Európskej komisii, aby jej Agenda teritoriálnej kohézie uznala význam 

kultúrnych hodnôt vidieckych oblastí ako inšpiráciu pre regionálne a územné 
plánovanie;  

 
d. uznávame význam národných politík územného plánovania v oblasti zachovania 

kultúrneho dedičstva a vidieckych oblastí, ktoré podporujú citlivé a inovatívne prístupy 
k ich využívaniu, aby slúžili potrebám vidieckych komunít aj v budúcnosti; 

 
e. uznávame potrebu spolupráce medzi organizáciami zodpovednými za kultúrne 

dedičstvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie na európskej, národnej 
a regionálnej úrovni s cieľom identifikovať ich vzájomné záujmy vo vidieckych 
oblastiach Európy a za účelom dosiahnuť tento cieľ v rámci ich činností;  

 



f. upozorňujeme vlády na potrebu identifikovať, zlepšovať a využívať zásoby na prospech 
európskeho kultúrneho dedičstva, sledovať spôsob, akým sa toto mení a analyzovať 
a lepšie pochopiť hnacie sily, ktoré pôsobia na tieto zmeny; 

 
g. uznávame význam rozvoja a výmeny prístupov, nástrojov a dobrých príkladov z praxe, 

ktoré prispievajú k ochrane kultúrnych hodnôt a autenticity európskych vidieckych 
oblastí tak, aby sa tieto vidiecke oblasti naďalej rozvíjali; 

 
h. uznávame význam budovania bližších vzťahov s lokálnymi úradmi a občianskou 

spoločnosťou pri riadení zmien v oblasti vidieckeho dedičstva s cieľom podporovať 
udržateľné riešenia výziev vyplývajúcich z týchto zmien.  


