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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podčiarkuje, že v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy, ako aj s najlepšími 
doterajšími postupmi, by politika súdržnosti mala zostať nezávislou a jej súčasné základy 
a zásady by sa nemali meniť prostredníctvom odvetvového rozptýlenia zdrojov 
regionálnej politiky; zdôrazňuje, že politika a projekty v oblasti súdržnosti musia byť 
lepšie prepojené s prioritami stanovenými v stratégii EÚ 2020; podčiarkuje, že je potrebné 
stanoviť jasné ciele a zhodnotiť, či boli splnené, preukázať pružnosť v procese 
revidovania operačných programov a presúvania finančných prostriedkov medzi 
programami a prideliť jasné právomoci každej úrovni riadenia;

2. poukazuje na skutočnosť, že financovanie súdržnosti by malo slúžiť na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja EÚ ako celku, najmä tým, že zabezpečí lepšie využitie potenciálu 
regiónov a subregiónov s HDP pod úrovňou priemeru EÚ a bude podporovať hospodársku 
a sociálnu súdržnosť s cieľom prijať opatrenia zamerané na zníženie regionálnych 
rozdielov a podporu skutočnej konvergencie; zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
dôležitým nástrojom na dosiahnutie cieľa „20/20/20“ do roku 2020 a na vytvorenie 
koherentnej stratégie s cieľom zabezpečiť, aby sa európske hospodárstvo vyznačovalo v 
strednodobom aj dlhodobom horizonte maximálnou energetickou efektívnosťou a nízkou 
úrovňou emisií CO2, ako aj na riešenie otázok týkajúcich sa energetickej bezpečnosti a 
potenciálu v oblasti tvorby pracovných miest v rámci jednotného trhu; je si vedomý, že 
investície do projektov v oblasti energetickej efektívnosti, energetickej infraštruktúry a 
zdrojov obnoviteľnej energie, ako aj rozvoja širokopásmových sietí a použitia IKT vo 
verejnom a priemyselnom sektore nenapredujú podľa očakávaní;

3. poukazuje na skutočnosť, že politika súdržnosti nezohráva dostatočne účinnú úlohu 
v nasmerovaní investícií do infraštruktúr na prispôsobenie sa zmene klímy, ako sú 
protipovodňové bariéry;

4. žiada prepojenie medzi vyčleňovaním dotácií a predchádzajúcimi výsledkami a väčšie 
množstvo príležitostí, pri ktorých by Dvor audítorov a OLAF mohli otvoriť konanie na 
vymáhanie európskych finančných prostriedkov v prípadoch, keď ich členské štáty 
neprimerane čerpali, a žiada aj odstránenie nepotrebných administratívnych záťaží, 
pružnejšie riadenie projektov a synchronizovanejšie kontroly, čím by sa tieto kontroly 
zjednodušili a zabránilo by sa mylným interpretáciám, ku ktorým súčasné administratívne 
praktiky často vedú;

5. žiada Komisiu, aby zistila, aké prekážky bránia využívaniu väčšieho podielu týchto 
finančných prostriedkov v oblasti energetiky, a aby predložila dodatočné opatrenia na 
riešenie tejto situácie; zastáva však názor, že prezentované opatrenia nemôžu meniť 
súčasné základy politiky súdržnosti a viesť k vytvoreniu akéhokoľvek rozptýlenia 
prostriedkov medzi odvetviami;

6. vyzýva Komisiu a vnútroštátne orgány, aby zlepšili prepojenie medzi Kohéznym fondom 
a rámcovým programom pre výskum, zdôrazňuje, že Kohézny fond by sa mal využívať na 
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posilnenie infraštruktúry pre výskum s cieľom umožniť výskumu dosiahnuť úroveň 
excelentnosti potrebnú na prístup k prostriedkom z fondov pre výskum, a žiada zlepšenie 
informačného toku medzi Kohéznym fondom a výskumnými programami, v rámci 
ktorých bude úspešnosť projektov s veľkým potenciálom závisieť od ich prístupu k lepším 
výskumným zariadeniam;

7. vzhľadom na revíziu politiky súdržnosti a finančného výhľadu EÚ žiada Komisiu, aby –
ak je to vhodné – automaticky začlenila úsporu energie medzi kritériá pre prideľovanie 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a aby vyčlenila zdroje na 
zvýšenie podielu finančných prostriedkov určených na projekty v oblasti energetickej 
efektívnosti (ako je zvýšenie energetickej hospodárnosti budov a výroby a prenosu 
elektrickej energie) a na projekty v oblasti decentralizovaných obnoviteľných zdrojov 
energie a decentralizovanej kogenerácie; upozorňuje na to, že toto vyčlenenie zdrojov 
nesmie byť diskriminačné voči projektom, ktoré by v žiadnom prípade nesúviseli alebo 
neboli spojené s otázkami energetickej efektívnosti, a nesmie zvyšovať úroveň byrokracie 
pre príjemcov prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu;

8. vyjadruje presvedčenie, že sektor bývania môže prispieť k posilneniu regionálneho 
rozvoja konsolidáciou ekonomických činností na základe technologickej inovácie v 
oblasti energetiky a obnovy miest a posilnením sociálnej súdržnosti v predmetnej oblasti; 
vyzýva Komisiu, aby do júna 2011 zaviedla európsku iniciatívu týkajúcu sa stavebníctva, 
ktorá v EÚ podporí a zabezpečí zastavané prostredie s nulovou spotrebou energie do roku 
2050;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využili príležitosť preskúmania finančnej perspektívy 
na roky 2007 – 2013 v polovici trvania a preskúmania politiky súdržnosti na zabezpečenie 
výraznejšieho čerpania európskych prostriedkov v období 2011 – 2013;

10. uznáva, že účinné využívanie zdrojov prináša mnohé sociálne a ekonomické výhody, 
najmä tvorbu nepresídliteľných pracovných miest, a to tak vo vidieckych, ako aj v 
mestských oblastiach, a predovšetkým v rámci MSP;

11. uznáva, že lepšie využívanie zdrojov a sociálne výhody možno dosiahnuť vyčlenením 
prostriedkov v rámci politiky súdržnosti spôsobom, ktorý posilní trvalo udržateľný rozvoj 
v členských štátoch na regionálnej a subregionálnej úrovni; domnieva sa, že vyrovnanejšie 
rozdeľovanie prostriedkov politiky súdržnosti prispeje k využívaniu miestneho sociálneho 
potenciálu a miestnych zdrojov, čím sa vytvoria nové pracovné miesta;

12. vzhľadom na nový finančný rámec a stratégiu EÚ 2020 žiada Komisiu, aby financovanie 
regionálnych projektov z prostriedkov EÚ väčšmi sprístupnila pre MSP prostredníctvom 
zvýšenia rozpočtových prostriedkov vyčlenených na konkrétne programy pre MSP 
a podpory zlepšenia absorpčnej kapacity a zjednodušenia administratívnych postupov; 
vyzdvihuje úlohu MSP ako inovatívnych účastníkov hospodárstva a zdôrazňuje potrebu 
„prebudiť spiacich inovátorov“, t. j. nabádať MSP, aby sa zapájali do inovatívnych 
projektov, a zvýšiť u nich vedomie o vlastnom potenciáli;

13. zdôrazňuje význam konkurencieschopného lesníckeho odvetvia pre regionálny rozvoj,
najmä vo vidieckych oblastiach, kde významnou mierou prispieva k hospodárskemu rastu, 
zamestnanosti a prosperite;
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14. zdôrazňuje úlohu miestnych a regionálnych orgánov vo vykonávaní politiky súdržnosti; 
domnieva sa, že spolupráca MSP, podnikateľských sietí, výskumných ústavov, zoskupení 
a regionálnych orgánov na miestnej úrovni by sa mala zlepšiť v záujme rýchlejšieho 
určovania miestnych problémov a potrieb, regionálnych programov a projektových 
príležitostí, ako aj podpory obnovy zamestnanosti, rozvoja odvetvia MSP a aplikovaného 
výskumu a inovácií a tvorby pracovných miest vyžadujúcich zručnosti; žiada preto 
prehĺbenie spolupráce s miestnymi a regionálnymi orgánmi vo vykonávaní politiky 
súdržnosti a zohľadnenie stanoviska Výboru regiónov, pokiaľ ide o prínos politiky 
súdržnosti k stratégii Európa 2020, pri tvorbe politiky súdržnosti v rámci finančného 
výhľadu po roku 2013;

15. v tomto prípade víta prebiehajúce iniciatívy, ako sú JASPERS (vývoj projektov), 
JEREMIE (majetok, úvery a záruky) a JASMINE (mikroúverové nástroje), a nalieha na 
Komisiu, aby ďalej zjednodušovala a zefektívňovala proces umožňovania účasti MSP 
a určovania dodatočných nástrojov finančného inžinierstva EÚ;

16. zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú zohráva vzdelávanie a vedecký výskum v posilňovaní 
inovácie, najmä v oblasti IKT, a pri podpore energetickej efektívnosti, ako aj v súvislosti s 
politikou súdržnosti a trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom v EÚ;

17. upozorňuje na ťažkosti členských štátov s vykonávaním smerníc EÚ o recyklácii 
komunálneho odpadu a o nakladaní s ním a na skutočnosť, že recyklácia materiálov a 
energie ponúka dodatočný spôsob na získavanie zdrojov a tvorbu pracovných miest, 
najmä na regionálnej a subregionálnej úrovni;

18. konštatuje, že rozvoj investícií v oblasti digitálneho hospodárstva je nerovnomerný; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili podporu IKT podnecovaním inovácií a aby 
zintenzívnili úsilie o podporu investícií do nových, otvorených a konkurencieschopných 
vysokorýchlostných sietí s cieľom zaručiť univerzálny prístup k internetu, a zmenšiť tak 
digitálnu priepasť medzi európskymi občanmi.
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