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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje, že meranie regionálnej hospodárskej výkonnosti a blahobytu je jednoznačne 
témou štrukturálnej politiky a politiky súdržnosti, a preto spadá do kompetencie Výboru 
pre regionálny rozvoj;

2. víta návrh Komisie, aby sa prediskutoval prínos súboru doplňujúcich sociálnych 
a environmentálnych ukazovateľov k HDP, ktorý by sa mal uznať ako hlavné kritérium, 
ktoré budú v budúcnosti k dispozícii politikám EÚ s cieľom zlepšiť podmienky, za 
ktorých sa prijímajú rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o politiku súdržnosti, a lepšie riešiť
obavy európskych občanov; na tento účel podporuje aktivity Eurostatu a vyzýva Komisiu, 
aby vypracovala nové oznámenie o všetkých dostupných ukazovateľoch, pričom zohľadní 
stratégiu EÚ 2020;

3. pripomína, že v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde1, sa stanovuje použitie kritérií miery nezamestnanosti, miery 
zamestnanosti, úrovne vzdelania pracovníkov a hustoty obyvateľstva pri rozdeľovaní 
finančných prostriedkov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; 
zdôrazňuje význam vymedzenia vhodných kritérií a začlenenia ďalších doplňujúcich 
ukazovateľov k HDP na vnútroštátnej a regionálnej úrovni v záujme cieleného 
vykonávania programov v regiónoch a mestách;

4. domnieva sa, že HDP je kľúčovou referenčnou hodnotou a účinným nástrojom na 
stanovenie hospodárskeho rastu regiónov; domnieva sa, že uznesenie zo 7. októbra 2010 o 
politike súdržnosti a regionálnej politike EÚ po roku 20132 ponúka správny rámec na 
diskusiu o oprávnenosti čerpať regionálne fondy; je tiež presvedčený, že pri navrhovaní 
a vykonávaní politík EÚ by sa na vhodnej úrovni rozhodovania mohli doplniť ďalšie 
nástroje vychádzajúce z environmentálnych a sociálnych kritérií a ďalších faktorov, aby sa 
uľahčilo zastrešujúce hodnotenie regionálneho rozvoja a usmernila politika súdržnosti, 
ktorej prvoradým cieľom je dosiahnuť vyvážený rozvoj každého regiónu v EÚ pri 
zohľadnení jeho konkrétnych vlastností, a to vrátane okrajových, najvzdialenejších 
a hraničných regiónov;

5. zdôrazňuje, že prostriedky spoločné pre štrukturálne fondy, Kohézny fond, fond pre 
rozvoj vidieka a fond pre rybné hospodárstvo na obdobie rokov 2007 – 2013 sú striktne 
založené na HDP členských štátov; pripomína, že táto koncepcia je v súlade s princípom 
solidarity v Európskej únii, keďže cieľom politiky súdržnosti je zmierniť rozdiely medzi 
úrovňami rozvoja európskych regiónov;

6. domnieva sa, že regionálna ekonomická štruktúra sa vyznačuje vnútornou zložitosťou 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 P7_TA(2010)0356.
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a medzi hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi otázkami existuje určitá miera 
vzájomnej previazanosti; zastáva názor, že hoci je HDP stále relevantným a prísnym 
meradlom rozvoja pri vykonávaní programov v regiónoch a mestách, niekedy môže 
poskytnúť len čiastkový obraz, ktorý nezohľadňuje skutočnú situáciu v regiónoch; 
domnieva sa teda, že by sa mala uskutočniť rozsiahla, spravodlivá a otvorená vedecká 
diskusia o význame ďalších doplňujúcich ukazovateľov k HDP; zdôrazňuje, že keďže 
HDP by mal byť naďalej hlavným kritériom pre cieľ 1, na kategorizáciu a stanovenie 
priorít podpory pre regióny v rámci cieľa 2 by sa mali používať aj ďalšie kritériá založené 
na príslušných sociálnych, hospodárskych, environmentálnych, demografických 
a geografických výzvach, pred ktorými tieto regióny stoja, v súlade s nariadením Rady 
(ES) č. 1083/2006; konštatuje, že členské štáty by mohli zvážiť preskúmanie ďalších 
ukazovateľov, napríklad environmentálnych a sociálnych, ktoré by mohli podať 
obsiahlejší obraz o blahobyte spoločnosti, osobitných charakteristikách regiónov a miest 
v rámci cieľov 1 a 2 a pridanej hodnote politík EÚ na vnútroštátnej úrovni, čím by sa 
predišlo tomu, aby sa rozľahlé, málo rozvinuté oblasti ocitli mimo rozvoja, ktorý 
umožňuje spoločná európska politika súdržnosti;

7. pripomína, že zdravie, vzdelávanie, ochrana občanov, dopravné prostriedky a 
infraštruktúra, environmentálna udržateľnosť, rovnosť a sociálne začleňovanie sú popri 
hospodárskych otázkach v plnej miere súčasťou základného modelu európskeho rozvoja;
dodáva, že pri hodnotení projektov, ktoré sú financované v rámci politiky súdržnosti, by 
sa mala zvážiť životná úroveň a hospodárska, sociálna, geografická, demografická 
a environmentálna zraniteľnosť regiónov, aby sa dosiahli ciele stratégie EÚ 2020 
a rozvinulo sa vyvážené sociálne trhové hospodárstvo;

8. vyzýva Komisiu, aby v nadchádzajúcom plánovacom období rokov 2014 – 2020 naďalej 
používala HDP ako hlavné meradlo pri stanovení oprávnenosti na pomoc v rámci 
regionálnej politiky na európskej úrovni; poukazuje na to, že v tomto smere a s cieľom 
získať komplexnejšiu predstavu o politikách regionálnej súdržnosti musia mať 
vnútroštátne orgány pri navrhovaní a vykonávaní politík EÚ možnosť využívať na 
náležitej úrovni rozhodovacieho procesu iné ukazovatele; so zreteľom na vykonávanie 
regionálnych programov sa domnieva, že v súlade so zásadou subsidiarity by diskusia 
a úvahy o ľahko a presne merateľných doplňujúcich ukazovateľov k HDP mohli 
poskytnúť komplexnejší obraz o výsledkoch regionálnych politík súdržnosti, aby 
vnútroštátne odborné skúsenosti mohli splniť hlavné ciele na úrovni EÚ;

9. domnieva sa, že ak budú mať členské štáty vedecké dôkazy, ktoré potvrdia úspešnú a 
dlhodobú skúsenosť s uplatňovaním hospodárskych, environmentálnych a sociálnych 
ukazovateľov, ktoré zohľadnia typické charakteristiky jednotlivých regiónov vo 
vnútroštátnej stratégii rozdeľovania prostriedkov pri čerpaní štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu, bude potrebné ďalej preskúmať spoľahlivosť, vhodnosť a možné 
použitie týchto ukazovateľov na prekonanie spoločných európskych výziev;

10. pripomína, že pri každom uplatňovaní doplňujúcich kritérií by sa mala rešpektovať 
zásada, že opatrenia politiky súdržnosti by sa mali sústrediť v zaostávajúcich regiónoch;

11. konštatuje, že striktné uplatňovanie kritéria HDP na určenie oprávnenosti regiónov v 
rámci cieľa Konvergencia vytvára závažný prahový efekt na úkor regiónov, ktoré nie sú v 
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rámci tohto cieľa oprávnené; vyzýva preto Komisiu, aby zvážila možnosť vytvoriť ďalší 
cieľ medzi cieľom Konvergencia a cieľom Regionálna konkurencieschopnosť a
zamestnanosť v záujme zmiernenia tohto prahového efektu.

12. domnieva sa, že súdržnosť financovaná z prostriedkov EÚ by nemala viesť k investíciám, 
ktoré nezohľadňujú skutočné obavy európskych občanov. 
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