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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je základným nástrojom na presadzovanie hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti s cieľom prijať opatrenia na zníženie regionálnych rozdielov, na 
účely podpory skutočnej konvergencie a stimulácie rastu a zamestnanosti, ktoré zároveň 
pomáhajú dosiahnuť ciele v oblasti životného prostredia;

2. zdôrazňuje, že úroveň investícii do odvetvia životného prostredia sa nevyvíja podľa 
plánu, ako to vidieť na objeme vybraných projektov, ktorý neprekračuje 21 % celkového 
objemu predpokladaného v programoch;

3. konštatuje, že investície do zdravotníckej infraštruktúry napredujú dobre a že existuje 
pozitívna väzba medzi politikou súdržnosti a štrukturálnymi reformami v zdravotníctve; 
domnieva sa, že táto pozitívna väzba by sa mala zohľadniť pri vymedzovaní investičných 
priorít ďalšieho programového obdobia;

4. zdôrazňuje, že investície do odvetvia železníc nenapredujú podľa plánu, ktorý je s 22,5 % 
z celkových prostriedkov stanovených v rámci programov výrazne nižší než v prípade 
projektov v sektore cestnej dopravy (34 %) a ktorý dostatočne neprispieva k eliminácii 
emisií uhlíka v doprave;

5. vyzýva na vyššiu mieru plnenia programov v odvetví životného prostredia, konkrétne 
v prierezových oblastiach, ktoré predstavujú európsku pridanú hodnotu, ako sú opatrenia 
na boj proti zmene klímy a prispôsobenie sa tejto zmene, investície do čistejších 
a nízkouhlíkových technológií , kroky na boj proti znečisteniu ovzdušia a vody, opatrenia 
na ochranu biodiverzity, rozšírenie železničnej siete, presadzovanie energetickej 
efektívnosti, predovšetkým v sektore výstavby, a obnoviteľných energií v záujme 
dosiahnutia cieľov EÚ na rok 2020 a podpory ekologických pracovných miest 
a ekologického hospodárstva; ďalej zdôrazňuje ústrednú úlohu politiky súdržnosti pri 
dosahovaní cieľov; požaduje urýchlenú realizáciu už vybraných projektov a zrýchlenie 
výberu kvalitných projektov;

6. vyzýva na využitie fondov, ktorými by sa prispelo k predchádzaniu ekologickým 
katastrofám a/alebo k rýchlej reakcii na ne, a naliehavo žiada členské štáty, aby urýchlili 
svoje investície v oblasti prevencie a obnovy priemyselných oblastí a rekultivácie 
kontaminovanej pôdy, pretože ich čerpanie je obmedzené;

7. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je jedným z nástrojov, ktoré by mali prispievať 
k vytváraniu vhodného finančného rámca na predchádzanie prírodným a človekom 
spôsobeným katastrofám, pričom podporuje a prepája tento nástroj s ďalšími nástrojmi, 
ako sú politika rozvoja vidieka, regionálna politika, Fond solidarity a Siedmy rámcový 
program; v tejto súvislosti žiada, aby sa v rámci finančného výhľadu na obdobie po roku 
2013 zohľadňovalo predchádzanie katastrofám;
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8. požaduje lepšie plnenie programov v oblastiach podpory zdravia a predchádzania 
chorobám v súlade so strategickými usmerneniami Spoločenstva, čo je popri 
zdravotníckej infraštruktúre ďalší významný faktor pri znižovaní rozdielov v oblasti 
zdravia v celej Európe;

9. žiada Komisiu, aby sa zaoberala tým, ako môžu súčasné programy riešiť nárast 
nerovnosti v oblasti zdravia v rámci regiónov aj medzi nimi, keďže ide o kľúčový 
obmedzujúci faktor pre sociálnu súdržnosť a sociálne začlenenie v kontexte agendy 
týkajúcej sa chudoby v rámci stratégie EÚ 2020;

10. vyzýva Komisiu, aby v pravidlách týkajúcich sa vykonávania programov presadzovala 
jednoznačnosť a pružnosť a aby opätovne prerokovala mieru spolufinancovania vždy, 
keď o to členské štáty požiadajú, a zohľadnila pritom regióny zahrnuté v cieli 
Konvergencia, predovšetkým najmenej rozvinuté regióny členských štátov Kohézneho 
fondu a regióny, ktoré sú trvalo znevýhodnené svojou zemepisnou polohou a prírodným 
prostredím, napríklad najodľahlejšie regióny; žiada, aby informácie o schvaľovaní 
a uskutočňovaní projektov financovaných z prostriedkov na politiku súdržnosti boli 
sprostredkované v reálnom čase, podľa čo možno najpodrobnejšej nomenklatúry 
územných jednotiek na štatistické účely (NUTS 3, keď bude toto označenie zavedené), 
a to na internetovej stránke, ktorá bude dostupná širokej verejnosti, a aby sa týmto 
spôsobom presadzovala transparentnosť a intenzívne monitorovanie riadenia fondov 
politiky súdržnosti;

11. zdôrazňuje potrebu takého prístupu k politike súdržnosti, ktorý sa zameriava na výsledky, 
a to prostredníctvom vymedzenia jasných a merateľných cieľov a ukazovateľov 
výsledkov; zdôrazňuje potrebu včasného a úplného predkladania presných informácií 
o ukazovateľoch a pokroku pri dosahovaní dohodnutých cieľov zo strany všetkých 
členských štátov v ich výročných správach, čo umožní lepšie porozumenie obsahu 
programu a lepšie sledovanie pokroku pri plnení;

12. uznáva, že v strategickej správe za rok 2010 chýbajú údaje o projektoch, v prípade 
ktorých bola uzatvorená zmluva, a zaplatených projektoch; naliehavo preto žiada 
Komisiu, aby predložila údaje, pomocou ktorých sa môže vyhodnotiť skutočné plnenie 
politiky súdržnosti prostredníctvom spoľahlivých ukazovateľov, ako sú konečné platby 
na projekty, dosiahnuté ciele projektu a ich spojitosť s príslušnou politikou stratégie EÚ 
2020;

13. vyzýva Komisiu, aby poskytla financovanie na programy zamerané na obnovu miest 
a zlepšenie environmentálnych podmienok vrátane projektov zameraných na kvalitu 
vody; 

14. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila komunikáciu v rámci regiónov o možnostiach, ktoré 
Európa ponúka pre inovácie v oblasti environmentálnych technológií, a zdôrazňuje 
potrebu zaviesť opatrenia na uľahčenie zapojenia MSP;

15. požaduje lepšiu koordináciu a integráciu programov súdržnosti pre infraštruktúru 
v rozličných oblastiach vrátane IKT a energetiky, a to prostredníctvom lepšieho 
plánovania na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby sa dosiahlo zníženie 
nákladov a lepšia ochrana životného prostredia; 
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16. zdôrazňuje, že je potrebné zjednodušiť a urýchliť prideľovanie prostriedkov a platieb 
konečným príjemcom a súčasne zabezpečiť riadne finančné hospodárenie;

17. uznáva mierny vplyv programov súdržnosti na vnútroštátne hospodárske ukazovatele 
vrátane HDP a pripomína, že omeškania pri plnení politiky súdržnosti sú čiastočne 
spôsobené nadmernou prísnosťou postupov; zdôrazňuje preto, že je potrebné zvýšiť 
efektívnosť politiky súdržnosti, a to aj prostredníctvom zníženia miery byrokracie 
a zjednodušenia existujúcich postupov a metód poskytovania náhrad príjemcom; 
zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi zjednodušením byrokratických 
postupov a bojom proti podvodom;

18. zdôrazňuje potrebu zvýšiť pákový efekt rozpočtu EÚ v oblasti programov súdržnosti 
prostredníctvom nových foriem financovania investícií vrátane inovatívnych spôsobov 
spájania grantov a pôžičiek, otvárania nových trhov rozličným formám verejno-
súkromných partnerstiev a rozsiahleho využívania odbornosti medzinárodných 
finančných inštitúcií;

19. zdôrazňuje, že politika súdržnosti by mala naďalej podporovať cezhraničné, nadnárodné 
a medziregionálne formy spolupráce; zdôrazňuje preto, že je potrebné zrevidovať 
a zjednodušiť súčasné formy cezhraničnej spolupráce.
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