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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 po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy na posilnený význam politiky 
súdržnosti a jej rozšírenie o tretí pilier – územnú súdržnosť – a konštatuje, že regióny 
majú najlepšie predpoklady na to, aby túto politiku aktívne vykonávali, a preto je 
sektorizácia kontraproduktívna;

2. zastáva názor, že politika súdržnosti predstavuje dôležitú súčasť stratégie EÚ 2020 a že 
dobrá politika súdržnosti je predpokladom úspešného spoločného konania EÚ;

3. poukazuje na to, že úspešná politika hospodárskej a sociálnej súdržnosti v 271 regiónoch 
27 členských štátov je zreteľne viditeľná, a konštatuje, že zásadnými predpokladmi k 
tomu sú zásada subsidiarity 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;

4. zdôrazňuje, že politika súdržnosti s najväčším jednotlivým rozpočtom už mnoho desaťročí 
predstavuje jednu z najúspešnejších politík EÚ;

5. poukazuje na to, že moderná politika súdržnosti musí odolávať novým výzvam; preto je 
potrebné stanoviť si priority:

– potrebujeme udržateľný hospodársky rast s priaznivými účinkami na trh práce 
jednak v mestských ako aj vo vidieckych oblastiach;
– potrebujeme dobre fungujúcu a modernú infraštruktúru (doprava, komunikácia, 
voda/kanalizácia, odpady, energetika);
– pri politike súdržnosti vychádzame z posilnenej podpory:

i) výskumu, vývoja a inovácií,
ii) vzdelávania, odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania,
iii) integrovaného rozvoja miest (vrátane napríklad podpory energetickej účinnosti 
budov),
iv) posilnenia sociálneho rozmeru,
v) malých a stredných podnikov (MSP) ako motora hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja regiónov;

6. zdôrazňuje, že ESF zostáva integrálnou súčasťou politiky súdržnosti a mal by sa posilniť; 
požaduje intenzívnejšiu koordináciu s politikou súdržnosti, aby sa mohli adekvátne 
začleniť vidiecke regióny a efektívne využiť prostriedky;

7. poukazuje na to, že by sa mali posilniť všetky formy územnej spolupráce;

8. požaduje osobitnú podporu pre najznevýhodnenejšie regióny EÚ 27 v duchu solidarity; 

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



PE454.403v01-00 4/5 PA\840844SK.doc

SK

zároveň zdôrazňuje potrebu silného cieľa 2 a dobrých prechodných pravidiel;

9. domnieva sa, že sektorizácia politík by oslabila regióny, pretože by zvýhodnila 
roztrieštenie, pričom predsa len integrované prístupy skutočne vedú k cieľu; konštatuje, že 
práve v regiónoch sa už teraz ako aj v budúcnosti môžu realizovať vynikajúce príspevky, 
napríklad k zmene klímy, k výskumu a vývoju, k inováciám a rozvoju technológií; 
poukazuje v tejto súvislosti na najdôležitejšie výsledky, ktoré Komisia predložila vo 
svojej súhrnnej správe hodnotenia ex-post EFRR za roky 2000 – 2006, ako je 1,4 milióna 
novovytvorených pracovných miest, 38 000 podporených výskumných projektov a viac 
než 800 000 podporených MSP;

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

11. poukazuje na to, že prostriedky sa v regiónoch musia vynakladať transparentne a 
efektívne a že by mali podliehať čo najjednoduchšiemu systému riadenia a dobrej správy;

12. zdôrazňuje, že lepší súbor rozličných finančných nástrojov, ako sú príspevky, pôžičky 
alebo revolvingové fondy, môže podporiť efektívnejšie využitie prostriedkov;

13. žiada, aby bola v budúcnosti kontrola výdavkov silnejšie orientovaná na výsledky;

14. 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 by nemalo byť v žiadnom prípade 
kratšie; zdôrazňuje, že so sedemročným obdobím do roku 2020 by bolo jasné aj 
prepojenie so stratégiou EÚ 2020;

15. 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; požaduje, aby sa nevyužité prostriedky dali k 
dispozícii iným regiónom a aby sa nevracali členským štátom;

16. poukazuje na to, že prostriedky z fondu, ktoré sa zhromaždili v rámci politiky súdržnosti, 
sa nesmú využívať v rámci paktu stability a rastu ako „sankčný nástroj“; bolo by to 
kontraproduktívne pre príslušné regióny, členské štáty a EÚ;

17. zdôrazňuje vysokú európsku pridanú hodnotu solidárnosti, ktorú vytvára politika 
súdržnosti; dáva najavo, že solidarita nie je jednosmerná ulica, a preto zdôrazňuje, že 
všetky regióny EÚ musia mať prístup k politike súdržnosti;

18. zastáva názor, že je potrebné, aby popri podpore regiónov bola EÚ viac viditeľná v rámci 
regiónov, a poukazuje na to, že lepšia práca s verejnosťou v členských štátoch by k tomu 
ešte viac prispela;

19. osobitne zdôrazňuje, že politika súdržnosti môže byť v rámci stratégie EÚ 2020 jedinou 
európskou politikou, ktorá je „inteligentná“, „ekologická“ a aj „integrujúca“; poukazuje 
na to, že táto skutočnosť dodatočne zvýrazňuje význam politiky súdržnosti ako celku a 
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odmieta roztrieštenie medzi viacero rozpočtových riadkov.


