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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o 7. a 8. správe Európskej komisie o pokroku v oblasti politiky súdržnosti EÚ 
a o strategickej správe 2013 o vykonávaní programov v období rokov 2007 – 2013

(2013/2008(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Siedmu správu Komisie o pokroku v oblasti hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti z 24. novembra 2011 (COM(2011)0776), a sprievodný pracovný 
dokument útvarov Komisie (SEC(2011)1372),

– so zreteľom na Ôsmu správu Komisie o pokroku v oblasti hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti – Regionálny a mestský rozmer krízy z 26. júna 2013 
(COM(2013)0463), a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie 
(SWD(2013)0230),

– so zreteľom na správu Komisie Politika súdržnosti: Strategická správa 2013 o vykonávaní 
programov v období rokov 2007 – 2013 z 18. apríla 2013 (COM(2013)0210 a sprievodný 
pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2013)0129),

– so zreteľom na návrh Komisie zo 6. októbra 2011 na nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté 
do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2009 o politike súdržnosti: investíciách 
do reálnej ekonomiky,1

– so zreteľom na uznesenie zo 7. októbra 2010 o politike súdržnosti a regionálnej politike 
EÚ po roku 2013,2

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o prínose politiky súdržnosti 
k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ do roku 2020,3

– so zreteľom na návrh Komisie zo 6. októbra 2011 na nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady o osobitných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja a cieli 
Investície pre rast a zamestnanosť, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 
(COM(2011)0614),

– so zreteľom na 4. správu Výboru regiónov o monitorovaní stratégie Európa 2020, Výbor 
regiónov, október 2013,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 113.
2 Ú. v. EÚ C 371 E, 20.12.2011, s. 39.
3 Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 120.
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– so zreteľom na spoločný dokument Generálneho riaditeľstva Komisie pre regionálnu 
a mestskú politiku a Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti 
a začlenenie s názvom Prínos politiky súdržnosti EÚ k zamestnanosti a rastu v Európe 
z júla 2013,

– so zreteľom na štúdiu, ktorú uverejnil Parlament s názvom Politika súdržnosti po roku 
2013: kritické posúdenie legislatívnych návrhov z júna 2012,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2013),

A. keďže z empirických dôkazov vyplýva, že hospodárska a finančná kríza viedla 
k pozastaveniu konvergenčného procesu či dokonca k jeho zvráteniu, čím zhoršila 
rozdiely medzi regiónmi a ukončila dlhé obdobie, počas ktorého sa nepretržite znižovali 
regionálne rozdiely v HDP na obyvateľa a nezamestnanosť v EÚ, zatiaľ čo súčasne mali 
závažnejší vplyv na slabšie regióny v Únii;

B. keďže došlo k obmedzeniu verejných zdrojov na úrovni členských štátov aj na úrovni EÚ 
z dôvodu rastúceho tlaku, zatiaľ čo kríza a následná recesia, ako aj kríza štátneho dlhu vo 
viacerých členských štátoch prinútili členské štáty uskutočniť dôležité a hlboké 
štrukturálne reformy, ktoré prispejú k obnoveniu cenovej konkurencieschopnosti 
a fiškálnej udržateľnosti, čo povedie ku škrtom výdavkov prevažne orientovaných na rast;

C. keďže politiky fiškálnej konsolidácie zvýšili úlohu a význam politiky súdržnosti ako 
zdroja verejných investícií, najmä na nižšej ako vnútroštátnej úrovni, keďže financovanie 
tejto politiky predstavuje viac ako polovicu všetkých verejných investícií vo veľkom 
počte členských štátov a regiónov;

D. keďže prínos k cieľom stratégie Európa 2020 má veľmi silný regionálny rozmer, ktorý by 
sa mal zohľadniť pri príprave a realizácii programov nasledujúcej generácie v rámci 
politiky súdržnosti a ostatných investičných politík EÚ;

E. keďže dôraz na politiku súdržnosti sa až doteraz týkal skôr čerpania ako vymedzovania 
a monitorovania – a hodnotenia dosiahnutia – cieľov, zatiaľ čo systémom monitorovania 
a hodnotenia sa celkom nepodarilo dosiahnuť svoj cieľ, ktorým je zlepšenie vymedzenia 
diferencovaných cieľov v súlade s regionálnymi osobitosťami, charakteristikami 
a potrebami;

F. keďže politika súdržnosti bude aj naďalej hlavným zdrojom verejného financovania EÚ 
v kontexte viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 a keďže nový 
rámec politiky súdržnosti kladie všetok dôraz na potrebu sústredenia investícií do malého 
počtu oblastí, ktoré sa považujú za najdôležitejšie, ako sú zamestnanosť (najmä 
zamestnanosť mládeže), odborná príprava a vzdelávanie, MSP, inovácia, energetika, 
životné prostredie, rozvoj miest a obcí;

G. keďže partnerstvo a viacúrovňové riadenie predstavujú všeobecné horizontálne zásady na 
zabezpečenie stratégie Únie pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v kontexte 
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nasledujúceho legislatívneho rámca politiky súdržnosti;

1. domnieva sa, že v súčasnosti existuje dostatok dôkazov, že samotné politiky konsolidácie 
rozpočtu nepostačujú na zvýšenie rastu a podporu investícií, ktoré vytvárajú kvalitné 
a udržateľné pracovné miesta a vyžadujú aj opatrenia, ktoré stimulujú ekonomiku 
a podporia pokrok – aj keď slabý a nestály – smerom k oživeniu;

2. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom dostatočných verejných finančných zdrojov, 
najmä na nižšej ako vnútroštátnej úrovni, potrebných na primerané vykonávanie stratégie 
Európa 2020 v dôsledku vplyvu hospodárskej krízy, ako aj nad skutočnosťou, že značné 
množstvo menej rozvinutých členských štátov a regiónov je do veľkej miery závislých od 
financovania politiky súdržnosti;

3. je presvedčený, že hoci sú zdroje vyčlenené na politiku súdržnosti v nasledujúcom 
viacročnom finančnom rámci v porovnaní s potrebami na mieste pomerne nízke, 
zabezpečenie väčšej účinnosti a synergií medzi rozpočtom EÚ a vnútroštátnymi 
rozpočtami môže napriek tomu predstavovať významnú hybnú silu pre politiky na 
zvýšenie rastu;

4. zastáva názor, že hoci je zladenie so stratégiou Európa 2020 dôležité, je potrebné nestratiť 
zo zreteľa ciele hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktoré boli vážne ohrozené 
následkom krízy; žiada o prijatie rozhodujúcich opatrení zameraných na zachovanie 
súdržnosti, pričom je potrebné klásť dôraz na investície do projektov infraštruktúry 
v základných odvetviach, ako sú doprava, telekomunikácie a energetika;

5. domnieva sa – bez ohľadu na dôkazy, že miestne a regionálne orgány sa zúčastňujú na 
príprave dohôd o partnerstve –, že je potrebné prijať ďalšie opatrenia zamerané na 
upevnenie územného rozmeru systému riadenia politiky súdržnosti, stratégie Európa 2020 
a európskeho semestra zabezpečovaním skutočnej koordinácie a komplementárnosti 
medzi jednotlivými úrovňami riadenia na jednej strane a súladom priorít stanovených na 
týchto úrovniach s potrebami a špecifikami zistenými na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni na strane druhej, pričom v prípade potreby aj naďalej umožnia riešiť 
niektoré politické otázky spôsobom zhora nadol;

6. domnieva sa, že politika súdržnosti má najlepšie predpoklady poskytnúť stratégii Európa 
2020 územný rozmer potrebný na riešenie veľmi významných rozdielov v raste v rámci 
Únie a v rámci členských štátov, a skutočnosti, že rozdiely v inštitucionálnych kapacitách 
znamenajú, že jednotlivé regióny nemôžu využívať dané ciele ako referenčné hodnoty 
rovnakým spôsobom;

7. je obzvlášť znepokojený skutočnosťou, že z dôvodu krízy sa značne zvýšil počet osôb 
ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, s väčšou prevahou v konvergenčných 
regiónoch a mestách, a považuje za nevyhnutné zaoberať sa týmito otázkami – ktoré 
vážne ohrozujú súdržnosť medzi regiónmi a v strednodobom a dlhodobom horizonte 
môžu ohroziť konkurencieschopnosť Únie – zameraním sa na politiky, ktoré zabezpečia 
udržateľnú a kvalitnú zamestnanosť a sociálne začlenenie;

8. trvá na úlohe ESF pri odstraňovaní rozdielov v ľudskom kapitále medzi regiónmi 
a v kontexte uplatňovania sociálneho rozmeru stratégie Európa 2020, keďže tento fond 
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súbežne s fondom EFRR významne prispieval k plneniu niektorých súčasných hlavných 
priorít Únie, konkrétne k podpore zamestnanosti mládeže a trhu práce, k podpore 
udržateľného hospodárstva a rastu, k zníženiu počtu osôb, ktoré predčasne ukončili 
školskú dochádzku, a k boju proti chudobe, diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu;

9. pripomína však, že aj keď existuje presvedčivý dôkaz, že vykonávanie politiky súdržnosti 
sa zrýchlilo a že výsledné programy mali významný prínos v mnohých oblastiach, 
v ktorých sú potrebné investície v záujme modernizácie hospodárstva 
a konkurencieschopnosti (ako sú výskum a vývoj, podpora MSP, reindustrializácia, 
sociálne začlenenie, vzdelávanie a odborná príprava), v mnohých členských štátoch hrozí, 
že nesplnia svoje programy do konca súčasného programového obdobia;

10. vyzýva členské štáty, aby preskúmali synergie medzi financovaním politiky súdržnosti 
a ostatnými zdrojmi financovania EÚ (napríklad pre TEN-T, TEN-E, NPE a ostatné 
programy) vrátane finančných prostriedkov od Európskej investičnej banky a Európskej 
banky pre obnovu a rozvoj; vyzýva členské štáty, aby zjednodušili a zlepšili prístup 
k dostupným finančným prostriedkom s cieľom podnietiť MSP, miestne samosprávy 
a ostatných zainteresovaných príjemcov, aby ich využívali;

11. vyjadruje znepokojenie, že aj keď je zrejmé, že hodnotenie musí v rámci politickej 
rozpravy a vzdelávania zohrávať zásadnú úlohu, nedostatok údajov – a v mnohých 
prípadoch nemožnosť ich zhromaždenia – znemožňuje primerane monitorovať pokrok 
týkajúci sa stanovených cieľov dosiahnutý na regionálnej a miestnej úrovni a považuje za 
prioritu rozšíriť a aktualizovať regionálne štatistiky a zlepšiť kvalitu údajov;

12. domnieva sa, že správa o pokroku neposkytuje úplne jasnú predstavu o pokroku 
dosiahnutom pri vykonávaní politiky súdržnosti a z hľadiska stanovených cieľov, a to buď 
z dôvodu nedostupnosti údajov na príslušnej úrovni alebo nedostatočne jasného 
prepojenia medzi poskytnutými štatistickými údajmi a mierou, do akej boli dosiahnuté 
ciele politiky súdržnosti, ktoré je potrebné monitorovať;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v záujme zvýšenia kvality programovania 
a vykonávania plne využili nástroje na monitorovanie a hodnotenie, ktoré sú dostupné 
v kontexte nasledujúceho legislatívneho rámca;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a členským štátom.


