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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zastáva názor, že silná a dobre financovaná politika súdržnosti predstavuje vzhľadom na 
svoje dlhodobé rozvojové programy, decentralizovaný správny systém a prijatie priorít 
Spoločenstva v oblasti trvale udržateľného rozvoja účinný a efektívny nástroj plnenia 
stratégie EÚ 2020;

2. poukazuje na to, že pokiaľ ide o integrovaný prístup, regionálna politika má k dispozícii 
konsolidovanú metodiku a poskytuje dobre vypracovaný systém riadenia na mobilizáciu 
miestnych investícií, čo by mohlo vhodným spôsobom podporiť hospodársko-politickú 
koordináciu;

3. vyjadruje poľutovanie nad nízkou úrovňou ambícií pri stanovovaní národných cieľov, 
nad prílišnou orientáciou na krátkodobé výsledky a nad tým, že EÚ vo väčšine oblastí 
neplní ani zďaleka kľúčové ciele EÚ, na ktorých sa dohodla Európska rada;

4. domnieva sa, že je preto potrebné zamerať sa, najmä pri usmerňovaní štrukturálnej 
politiky, na posilnenie práve regionálnych (a nielen národných) potenciálov 
a zúčastnených strán;

5. poukazuje na skutočnosť, že silnejší územný rozmer stratégie, zohľadňujúci špecifiká 
a rôzne úrovne rozvoja európskych regiónov, s priamym zapojením regionálnych 
a miestnych orgánov a partnerov do plánovania a vykonávania príslušných programov, 
by viedol k väčšiemu zmyslu pre zodpovednosť za ciele stratégie na všetkých úrovniach 
a zaručil by širšie povedomie o daných cieľoch a  výsledkoch priamo na mieste;

6. vyzýva členské štáty, aby vo väčšej miere zapojili národné parlamenty, sociálnych 
partnerov, regionálne a miestne orgány a občiansku spoločnosť do vypracúvania 
národných programov reformy a uskutočňovali s nimi pravidelné konzultácie;


