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1. schôdza Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom 
17. novembra 2022 v Lipsku 
 

Lipské vyhlásenie 
Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom 

 
 
Na prvej politickej schôdzi Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom, ktorá sa konala 
17. novembra 2022 na pozvanie predsedu vlády Saska a Európskeho výboru regiónov 
v Lipsku, sa zapojené regióny dohodli na budúcich pracovných metódach aliancie v záujme 
realizácie 10 cieľov, ktoré boli prijaté 30. júna 2022 na 150. plenárnom zasadnutí VR 1: 
 
a) Aliancia sa spoločne zasadzuje za vytvorenie európskeho mechanizmu na podporu 

spravodlivej a vyváženej transformácie regiónov s automobilovým a dodávateľským 
priemyslom s cieľom minimalizovať rušivé účinky na zamestnanosť a zlepšiť kapacity 
a možnosti na technologickú rekvalifikáciu európskeho automobilového priemyslu, 
pričom treba udržať globálnu konkurencieschopnosť v oblasti výskumu, inovácií 
a obchodných rozhodnutí. 

 
b) Aliancia sleduje tematické priority, ktoré sú vymedzené v krátkodobom 

a strednodobom pracovnom programe a môžu byť upravené v závislosti od nového 
vývoja. Tematické priority aliancie vychádzajú z jej desaťbodového vyhlásenia, pričom 
sa budú zameriavať aj na ročný pracovný program Komisie a zohľadňovať vývoj 
v environmentálnej, hospodárskej a technologickej sfére. So zreteľom na tieto aspekty 
hostiteľský región rozhodne o téme výročnej schôdze. 

 
c) Členovia aliancie sa zídu raz ročne na výročnej konferencii Aliancie regiónov 

s automobilovým priemyslom, ktorú zorganizuje predsedajúci región. Na výročnej 
konferencii prevezme predsedníctvo aliancie iný región na základe dohodnutých 
pracovných metód. 

 
d) Aliancia úzko spolupracuje s príslušnými politickými aktérmi a celým automobilovým 

priemyslom vrátane pridruženého dodávateľského priemyslu, ako aj s príslušnými 
zainteresovanými stranami (z oblastí priemyslu, výskumu, so sociálnymi partnermi 
atď.). Do tejto spolupráce sú zapojené aj európske inštitúcie a členské štáty, ako aj 
Aliancia pre zručnosti v automobilovom priemysle, ktorá je kľúčovým regionálnym 
partnerom. K Aliancii regiónov s automobilovým priemyslom sa môžu pripojiť všetky 
regióny, ktoré majú o to záujem. 

 
e) Európsky výbor regiónov zriadi a bude zabezpečovať technický sekretariát aliancie. 

Tento sekretariát bude spolu s medziregionálnou skupinou Budúcnosť automobilového 
priemyslu uľahčovať výmenu informácií medzi členskými regiónmi a sprostredkúvať 
stretnutia na pracovnej úrovni a videokonferencie. 

 
1  https://cor.europa.eu/sk/engage/Pages/Automotive-Regions-Alliance.aspx#0 


