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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové 
prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poukazuje na to, že po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy nadobudne politika 
súdržnosti a jej rozšírenie o tretí pilier – územnú súdržnosť – väčší význam, a konštatuje, 
že členské štáty, regióny a mestá majú najlepšie predpoklady na to, aby túto politiku 
aktívne vykonávali, a preto by sektorizácia bola kontraproduktívna a nebola by v súlade 
so Zmluvou o fungovaní Európskej únie;

2. zastáva názor, že politika súdržnosti je kľúčovým prvkom plnenia stratégie EÚ 2020 a že 
dobrá samostatná politika súdržnosti je predpokladom úspešného spoločného konania EÚ, 
keďže ako účinný nástroj prispieva k plneniu spoločných cieľov tejto stratégie na 
regionálnej a miestnej úrovni a umožňuje zosúladenie strategických cieľov a lokálnych 
potrieb s miestnym potenciálom; zdôrazňuje, že politika súdržnosti svojím horizontálnym 
charakterom prispieva ku všetkým cieľom EÚ 2020 – inteligentný, udržateľný a 
inkluzívny rast – a že by sa to malo odrážať v štruktúre viacročného finančného rámca po 
roku 2013;  zdôrazňuje, že ciele, ktoré sú zahrnuté do Lisabonskej zmluvy, ale nepatria 
medzi ciele EÚ 2020, by sa mali takisto splniť a že by sa mal ozrejmiť vzťah medzi 
cieľmi stratégie EÚ 2020 a ďalšími cieľmi; vyjadruje podporu Komisii v optimalizácii 
využitia súčinnosti medzi existujúcimi fondmi;

3. považuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť za základný predpoklad pre 
dosiahnutie cieľa konkurencieschopnosti, najmä prostredníctvom povzbudzovania 
hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest;

4. poukazuje na to, že úspech politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti v 271 regiónoch 
27 členských štátov je zreteľne viditeľný, a konštatuje, že zásadnými predpokladmi k 
tomu sú zásada subsidiarity, zásada partnerstva, ako aj viacúrovňové riadenie; pripomína 
svoje stanovisko k najlepším postupom, ako ho predstavil vo svojom uznesení z 24. marca 
2009 o najlepších postupoch v oblasti regionálnej politiky a prekážkach vo využívaní 
štrukturálnych fondov1;

5. zdôrazňuje, že európska pridaná hodnota politiky súdržnosti, ktorá predstavuje najväčší 
individuálny rozpočet, je nesporná, keďže táto politika je zaužívaným mechanizmom na 
plnenie európskych cieľov a už mnoho desaťročí predstavuje jednu z najvýznamnejších, 
najviditeľnejších a najúspešnejších politík EÚ, ktorá má schopnosť podporovať súčinnosť 
medzi ostatnými európskymi vnútornými politikami;

6. poukazuje na to, že moderná politika súdržnosti sa musí zaoberať zostávajúcimi potrebami 
štrukturálnych reforiem a odolávať novým výzvam, pred ktorými stoja všetky regióny EÚ; 
domnieva sa preto, že je potrebné stanoviť si tieto priority:

– potrebujeme udržateľný hospodársky rast s priaznivými účinkami na trh práce jednak 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 38.



PE454.403v02-00 4/7 AD\855194SK.doc

SK

v mestských, ako aj vo vidieckych oblastiach;

– potrebujeme dobre fungujúcu, účinnú a modernú infraštruktúru (doprava, 
komunikácia, voda/kanalizácia, odpady, energetika);

– pri politike súdržnosti vychádzame z posilnenej podpory:

(i) inteligentného rastu založenom na výskume, rozvoji a inováciách, ako aj 
zavádzaniu informačných a komunikačných technológií,

(ii) vzdelávania, odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania,

(iii) zamestnanosti,

(iv) integrovaného rozvoja miest (vrátane napríklad podpory energetickej účinnosti 
budov),

(v) posilnenia sociálneho rozmeru vrátane služieb všeobecného záujmu a otázok 
demografickej zmeny,

(vi) malých a stredných podnikov (MSP) ako motora hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja regiónov;

(vii) cieľov v oblasti zmeny klímy,

(viii) regiónov, ktoré trpia vážnymi a trvalými prírodnými alebo demografickými 
nedostatkami, ako napríklad najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou 
zaľudnenia a ostrovné, cezhraničné a hornaté regióny, 

(ix) vytvorenia integrovanejších a vyváženejších regionálnych hospodárskych štruktúr 
ako záruky harmonickejšieho hospodárskeho a sociálneho rozvoja;

7. upozorňuje na skutočnosť, že prostriedky na dosiahnutie väčšej konkurencieschopnosti 
závisia od osobitostí jednotlivých regiónov vrátane ich úrovne rozvoja, a preto treba 
venovať náležitú pozornosť tomu, aby sa členským štátom a regiónom umožnila flexibilita 
na vypracovanie najlepších kombinácií politík;

8. zdôrazňuje, že ESF musí zostať integrálnou súčasťou politiky súdržnosti a mal by sa 
posilniť; požaduje lepšiu zvýšenú koordináciu s politikou súdržnosti i s opatreniami v 
oblasti rozvoja vidieka v rámci EFRR a EPFRV s cieľom využiť zdroje tým najúčinnejším 
a najefektívnejším možným spôsobom, pričom sa zohľadnia nielen charakteristiky a 
konvergenčné problémy každého regiónu, ale náležite sa zapoja vidiecke regióny;

9. zastáva názor, že by sa mali posilniť všetky formy územnej spolupráce (cezhraničná, 
medziregionálna a nadnárodná spolupráca) a rozpočty, ktoré im boli pridelené;

10. trvá na osobitnej podpore pre najmenej rozvinuté a najviac znevýhodnené regióny EÚ 27 
v duchu solidarity (cieľ 1); zároveň zdôrazňuje potrebu silného cieľa 2 pre rozvinutejšie 
regióny a primeranejších prechodných ustanovení; nazdáva sa však, že v záujme 
zabezpečenia harmonickejšieho a vyváženejšieho rozvoja vo všetkých regiónoch EÚ musí 
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politika súdržnosti nevyhnutne zahŕňať celé územie EÚ;

11. poukazuje na to, že medzi regiónmi oprávnenými na financovanie v rámci cieľa 
konvergencie a ostatnými regiónmi existuje výrazný prahový efekt, a zastáva názor, že 
tento prahový efekt by sa mal zredukovať;

12. zdôrazňuje, že úspešná silnejšia politika súdržnosti si vyžaduje primerané finančné 
prostriedky, ktoré v žiadnom prípade nesmú byť nižšie než v súčasnom programovom 
období 2007 – 2013;

13. pripomína, že jedna z hlavných kritík namierených proti politike súdržnosti sa týka 
zložitosti jej pravidiel; trvá na tom, že je dôležité zjednodušiť pravidlá a postupy tejto 
politiky a znížiť zložitosť a administratívnu záťaž, čo pomôže zabezpečiť 
transparentnejšie a účinnejšie prideľovanie zdrojov mestám, obciam a regiónom, kým 
frekvencia previerok by mala zodpovedať riziku nezrovnalostí v súlade so zásadou 
proporcionality;

14. zdôrazňuje, že lepší súbor rozličných finančných nástrojov, ako sú príspevky, pôžičky 
alebo revolvingové fondy, môže podporiť efektívnejšie využitie prostriedkov; nabáda 
miestne a regionálne orgány, aby v čo najväčšej miere využívali nástroje finančného 
inžinierstva a technickej podpory zavedené Komisiou s cieľom povzbudiť investície na 
miestnej a regionálnej úrovni;

15. zdôrazňuje potrebu posilniť pákový efekt štrukturálnych fondov lepším využívaním 
verejného obstarávania; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu ďalej rozvíjať a vykonávať 
pravidlá obstarávania so zníženým vplyvom na životné prostredie („zelené verejné 
obstarávanie“); povzbudzuje Komisiu a členské štáty v tom, aby ďalej stimulovali 
využívanie obstarávania vo fáze pred komerčným využitím, a prispeli tak k 
intenzívnejšiemu výskumu, vývoju a inováciám v EÚ;

16. trvá na tom, aby bola v budúcnosti kontrola výdavkov efektívnejšia a silnejšie orientovaná 
na výsledky s cieľom neuvaliť na konečných príjemcov nadmernú administratívnu záťaž;

17. zdôrazňuje, že podmienenosť dohodnutá ex ante v oblastiach priamo súvisiacich s 
politikou súdržnosti a vhodné ukazovatele výsledkov by sa mali stanoviť tak, aby boli 
príležitosťou na zlepšenie tvorby politiky regiónov a otvorenejšiu rozpravu s cieľom 
posilniť účinnosť súdržnosti;

18. konštatuje, že obdobie 5 rokov je príliš krátke, pretože povoľovacie konania by boli príliš 
dlhé a neumožňovali by efektívne vynakladanie prostriedkov; poukazuje na skutočnosť, 
že obdobie 7 rokov sa v minulosti osvedčilo a že programové obdobie by nemalo byť v 
žiadnom prípade kratšie; zdôrazňuje, že sedemročné alebo po roku 2020 aj dlhšie obdobie 
trvania viacročného finančného rámca (VFR) by zabezpečilo efektívnosť; zdôrazňuje, že 
takto ustanovené obdobie by malo byť navrhnuté tak, aby plánovanie priorít financovania 
zodpovedalo volebnému obdobiu Parlamentu a Komisie;

19. zdôrazňuje, že by sa malo zachovať spolufinancovanie a aj pravidlo n + 2, prípadne n + 3, 
pričom by sa flexibilita mohla rozšíriť na mimoriadne situácie, ktoré by mohli nastať v 
nasledujúcom programovom období; zastáva názor, že úroveň spolufinancovania pre 
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ďalšie programové obdobie by mala zostať vo všeobecnosti podobná ako úroveň 
spolufinancovania pre súčasné obdobie; naliehavo žiada, aby prostriedky, ktorých 
viazanosť sa zrušila a ktoré vyplývajú z uplatňovania tohto pravidla, zostali v rozpočte 
politiky súdržnosti a nevracali sa členským štátom a zároveň bol zaručený stupeň 
flexibility vo využívanú zdrojov;

20. poukazuje na to, že prostriedky z fondu, ktoré sa zhromaždili v rámci politiky súdržnosti, 
by sa nemali využívať v rámci Paktu stability a rastu ako „sankčný nástroj“; trvá na tom, 
že by to bolo kontraproduktívne pre príslušné regióny a členské štáty a EÚ a že takéto 
opatrenia by znamenali nerovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi a regiónmi, keďže 
by najväčšmi postihovali najchudobnejšie z nich;

21. poukazuje na skutočnosť, že rozsah pôsobnosti všetkých ustanovených pravidiel 
podmienenosti by sa mal obmedzovať na rámec opatrení a nástrojov politiky súdržnosti;

22. žiada vypracovanie návrhu na prísnejšie finančné postihy pre členské štáty, ktoré 
nedodržiavajú kritériá stability, a uvažuje preto o ustanovení automatickejších 
mechanizmoch;

23. zastáva názor, že opatrenia politiky súdržnosti popri podpore regiónov tiež zviditeľňujú 
EÚ na úrovni regiónov, a poukazuje na to, že lepšia viditeľnosť v regiónoch by mohla ešte 
väčšmi zvýrazniť pridanú hodnotu európskych opatrení a ešte viac k nej prispieť;

24. osobitne zdôrazňuje skutočnosť, že politika súdržnosti, ktorá je zároveň „inteligentná“, 
„udržateľná“ a „inkluzívna“, zohráva rozhodujúcu úlohu v stratégii EÚ 2020 a môže 
prispieť k splneniu jej cieľov vo všetkých oblastiach politiky; poukazuje na to, že táto 
skutočnosť dodatočne zvýrazňuje význam politiky súdržnosti ako celku a odmieta 
roztrieštenie tejto politiky medzi viacero rozpočtových okruhov, pretože politika 
súdržnosti by mala mať v rozpočte EÚ vlastný rozpočtový okruh.
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