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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o 5. správe Európskej komisie o súdržnosti a stratégii pre politiku súdržnosti po roku 
2013
(2011/2035(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2010 s názvom Závery z piatej správy 
o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti: Budúcnosť politiky súdržnosti 
(KOM(2010)0642) (ďalej len: „závery“),

– so zreteľom na piatu správu Komisie z 9. novembra 2010 o hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti: Budúcnosť politiky súdržnosti (ďalej len „5. správa o súdržnosti),

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej hlavu XVIII,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 
z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č.°1783/19991,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 
z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č.°1783/19992,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa stanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde3;

– so zreteľom na nariadenia Rady (ES) č. 1084/2006, z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje 
Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/944,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje 
nástroj predvstupovej pomoci (IPA)5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. apríla 2007 o dôsledkoch budúcich rozširovaní na 
účinnosť kohéznej politiky6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2009 o zelenej knihe o územnej súdržnosti 
a stave diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o prínose politiky súdržnosti 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1–11.
2 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 12–18.
3 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
4 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 79–81.
5 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 82–93.
6 Ú. v. EÚ C 74 E, 20.03.2008, s. 275.
7 Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 65.
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k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ do roku 20201,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. októbra 2010 o politike súdržnosti a regionálnej 
politike EÚ po roku 20132,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 7. októbra 2010 o budúcnosti Európskeho sociálneho 
fondu3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2010 s názvom Príspevok regionálnej 
politiky k inteligentnému rastu v rámci stratégie Európa 2020 – KOM(2010)0553),

– so zreteľom na o oznámenie Komisie z 26. januára 2011 s názvom Príspevok regionálnej 
politiky k udržateľnému rastu v rámci stratégie Európa 2020 – KOM(2011)0017),

– so zreteľom na závery Rady z piatej správy o hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, ktoré prijala Rada pre všeobecné záležitosti 21. februára 2011 (6738/11),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre práva žien a 
rodovú rovnosť (A7-0000/2011),

A. keďže politika súdržnosti EÚ významne prispela k tomu, že v minulom a súčasnom 
podpornom období bol vo všetkých regiónoch EÚ zaznamenaný nárast produktivity;
keďže hodnotenie ex-post ďalej poukazuje na jasné zníženie hospodárskych, sociálnych a 
regionálnych rozdielov; keďže tento vývoj sa pozitívne prejavuje aj na sociálnom 
zabezpečení a investíciách do životného prostredia,

B. keďže politika súdržnosti a štrukturálna politika preukázali flexibilitu v krízových 
situáciách a významne prispeli k rôznym konjunktúrnym a kvalifikačným programom 
jednotlivých štátov,

C. keďže zameranie štrukturálnych fondov na ciele lisabonskej stratégie sa osvedčilo, čo 
vyplýva z vynikajúcich kvót viazanosti pri cieľoch „konvergencia” a „regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť”, hoci treba kriticky poznamenať, že len približne 
20 % projektov pod cieľom „územná spolupráca” preukazuje zameranie na lisabonské 
ciele,

D. keďže príčinou čiastočného zlyhania lisabonskej stratégie nie je nedostatočné plnenie 
politiky súdržnosti, ale oveľa viac dôsledky finančnej krízy, nedostatky pri presadzovaní 
vnútorného trhu, chýbajúca rozpočtová disciplína a nepostačujúce makroekonomické 
rámcové podmienky jednotlivých členských štátov,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0191.
2 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0356.
3 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0357.
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E. keďže počet chýb a prípady zneužitia prostriedkov podpory sa za posledné obdobie 
značne znížili; s poľutovaním však konštatuje, že štrukturálna politika predstavuje aj 
naďalej oblasť s vysokým výskytom nesprávnych javov a že niektoré členské štáty 
naďalej nemajú účinné mechanizmy proti zneužitiu prostriedkov podpory a na odňatie 
nespravodlivo vyplatených prostriedkov,

F. keďže v zásade sa osvedčil existujúci systém cieľov politiky súdržnosti a štrukturálnej 
politiky (konvergencia, konkurencieschopnosť a zamestnanosť, cezhraničná spolupráca) s 
prístupom viacúrovňového riadenia a istotou plánovania spočívajúceho na spoľahlivom 
finančnom vybavení a schválenom období (7 rokov), poukazuje však na značné odklady 
pri príprave programov, ktoré sa odôvodňujú dlhými finančnými a legislatívnymi 
rokovaniami,

G. keďže udržateľná podpora a rozvoj konvergenčných regiónov pozitívne vplývajú na ich 
dopyt po tovaroch a službách, a tým majú preukázateľne pozitívne účinky aj na bohatšie 
štáty EÚ,

H. keďže citeľné regionálne hospodárske a sociálne rozdiely a osobitné štrukturálne 
problémy a nevýhody vyplývajúce z polohy si naďalej vyžadujú komplexnú európsku 
kohéznu politiku vo všetkých európskych regiónoch, ako ju stanovuje Lisabonská zmluva,

Pridaná hodnota a investičné priority politiky súdržnosti

1. požaduje, aby sa v programoch politiky súdržnosti a štrukturálnej politiky kládol väčší 
dôraz na celoeurópsku pridanú hodnotu; považuje túto pridanú hodnotu za 
zabezpečenú vtedy, keď sa dosiahne trvalý a merateľný hospodársky, infraštruktúrny, 
sociálny a ekologický vzostup znevýhodneného regiónu, ktorý by nebol uskutočniteľný 
bez európskeho impulzu;

2. vidí ďalej pridanú hodnotu podpory EÚ vtedy, keď podporované projekty prispejú na 
regionálnej úrovni k dosahovaniu celoeurópskych cieľov hospodárskeho rastu, výskumu, 
ochrany životného prostredia, úspory zdrojov, demografického rozvoja, udržateľného 
energetického hospodárstva, sociálnej súdržnosti alebo cezhraničného rozvoja, ktoré by 
nebolo možné bez európskeho impulzu;

3. považuje presadzovanie európskych cieľov na základe zásady spoločnej zodpovednosti za 
prostriedky a ich spoločného riadenia (viacúrovňové riadenie) za veľkú výhodu politiky 
súdržnosti, a tým za pridanú hodnotu samu osebe; požaduje ďalšie posilnenie tejto zásady 
partnerstva;

4. zdôrazňuje, že regionálne rozdiely síce postupne ubúdajú, no zároveň naďalej pretrváva 
veľká, v niektorých členských štátoch dokonca narastajúca nerovnováha, a že politika 
súdržnosti sa preto musí naďalej sústrediť na vyrovnávanie regionálnych rozdielov
rozvoja;

5. uznáva osobitné potreby regiónov, ktoré sú obzvlášť znevýhodnené z hľadiska svojej
polohy a geografických podmienok; požaduje, podobne ako v minulosti, aby sa zachovali 
priority podpory pre obzvlášť znevýhodnené regióny uvedené v Lisabonskej zmluve 
(najokrajovejšie oblasti, najsevernejšie, veľmi riedko osídlené ostrovné, horské alebo 
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pohraničné oblasti);

6. zdôrazňuje, že Spoločenstvo môže v celosvetovej konkurencii obstáť len vtedy, ak 
politika súdržnosti bude môcť využiť rozvojový potenciál všetkých regiónov na plnenie 
úloh stratégie EÚ 2020;

7. zdôrazňuje, že politika súdržnosti sa musí naďalej venovať regionálnej súdržnosti 
(„územná súdržnosť”) a podčiarkuje, že v Lisabonskej zmluve bola k cieľom 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti pridaná „územná súdržnosť”; konštatuje, že tento cieľ 
je stále neoddeliteľne spojený s úlohami hospodárskej a sociálnej súdržnosti;

8. vidí veľkú šancu makroregionálnych stratégií v tom, že dokážu lepšie využívať 
nadregionálny potenciál a spoločne riešiť výzvy vyplývajúce z geografickej polohy 
napríklad v oblasti životného prostredia; vidí v zlepšenej koordinácii existujúcich 
možností podpory šancu účelnejšie využívať štrukturálne fondy EÚ;

9. pochybuje, že vlastné operačné programy prinesú dodatočný úžitok funkčným 
geografickým jednotkám ako metropolitným regiónom, morským panvám alebo 
povodiam riek; domnieva sa, že najmä tu chýba politická (aj demokratická) inštancia s 
dostatočnou zodpovednosťou na plnenie programov; namiesto toho požaduje 
intenzívnejšie zosúladenie makroregionálnych a prírodno-geografických stratégií na 
medzištátnej úrovni;

10. vyzdvihuje kľúčovú rolu miest pri dosahovaní hospodárskych, ekologických a 
sociálnych cieľov stratégie EÚ 2020; požaduje podporu modelových koncepcií a 
projektov na základe integrovaných plánov rozvoja a zvýšenie kvality vzťahov medzi 
mestom a jeho okolím;

11. odmieta kvantitatívne prísľuby (kvóty) najmä pre rozdelenie celoštátnych programov 
(ESF/EFRR), rozvoj miest, vidiek a ostatné zoskupení alebo funkčné priestory; považuje 
za problematické aj povinné zaradenie miest a oblastí vyžadujúcich podporu hneď do 
operačných programov a žiada, aby sa členské štáty a regióny mohli zúčastniť súťaživého 
výberového konania;

12. zdôrazňuje, že v štrukturálnej politike a politike súdržnosti nesmie dochádzať k 
jednostrannému uprednostňovaniu určitého typu regiónov; žiada, aby sa partnerstvá 
vidieckych regiónov a mestských oblastí oveľa viac vnímali v sociálno-priestorových a 
hospodársko-priestorových súvislostiach;

13. zdôrazňuje, že podpora z Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov sa musí viac 
orientovať na výzvy v oblasti vzdelávania a spoločensko-politické výzvy stratégie EÚ 
2020; je však presvedčený, že plošná europeizácia jednotlivých politických oblastí je 
odsúdená na zlyhanie už z finančných dôvodov; požaduje preto ďalšie rozšírenie 
modelových prístupov pri zachovaní kompetencií na vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

14. požaduje preto v súvislosti s nevyhnutným prechodom energetickej politiky na 
obnoviteľné zdroje energie a s diskusiami o zmene klímy, aby sa politika súdržnosti vo 
väčšej miere podieľala na urýchlenom dokončení prechodu na obnoviteľné zdroje 
energie; podporuje súvisiace plány decentralizácie energetických koncepcií s účinnými 
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skladovacími technológiami v jednotlivých regiónoch;

15. verí, že štrukturálne fondy môžu podporovať osobitné investície do energetickej 
infraštruktúry, ktoré sa však môžu poskytnúť iba regiónom, v ktorých sú z politických a 
geografických dôvodov trhové riešenia energetického zásobovania značne obmedzené;
okrem toho žiada, aby sa podpora zo štrukturálnych fondov viazala vždy na podmienku,
že sa bude uplatňovať zásadne jeden komerčný prístup a dodržiavať zásada spoločnej 
zodpovednosti za prostriedky podpory;

16. zdôrazňuje, že transeurópske dopravné siete zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri súdržnosti 
európskych regiónov, a že sa preto musí posilniť najmä v pohraničných regiónoch rozvoj 
infraštruktúry TEN a vyznačených európskych ciest a prístup k nim; povzbudzuje 
budovanie kvalitnej podpornej osi „infraštruktúra” v spojení s cieľom 3 európskej 
územnej spolupráce;

Cieľové štruktúry a rámec programového plánovania

17. zdôrazňuje, že kľúčové prvky stratégie EÚ 2020 (inovácie, vzdelávanie, energetika, 
životné prostredie, zamestnanosť, konkurencieschopnosť, kvalifikácie, boj proti chudobe) 
sú už súčasťou politiky súdržnosti a štrukturálnej politiky; je presvedčený, že výzvy 
vyplývajúce zo stratégie EÚ 2020 sa dajú veľmi dobre začleniť do troch osvedčených 
cieľových štruktúr (konvergencia, rast a zamestnanosť, cezhraničná spolupráca);

18. domnieva sa, že aj podpora základnej infraštruktúry a podpora tradičných zdrojov 
energie musia byť v súlade so stratégiou EÚ 2020, keďže len konkurencieschopné 
dopravné, energetické a komunikačné siete a zariadenia na likvidáciu odpadu dokážu 
konvergenčné regióny vybaviť tak, aby boli schopné prispieť k plneniu cieľov stratégie 
EÚ 2020, a preto musia byť tieto ciele do určitej miery interpretovateľné práve pre 
najslabšie a najviac znevýhodnené regióny;

19. domnieva sa, že HDP musí zostať aj naďalej hlavným kritériom na určenie oblastí s 
najvyššou potrebou podpory (pod 75 % priemerného HDP/EHS) a prípadne štátov 
poberajúcich podporu z Kohézneho fondu (pod 90%); poukazuje na to, že zodpovedným 
vnútroštátnym orgánom treba ponechať priestor, aby použili na vhodnej úrovni 
rozhodovania aj iné ukazovatele;

20. žiada, aby sa politika súdržnosti aj naďalej podľa vzoru Lisabonskej zmluvy zameriavala 
predovšetkým na najzaostalejšie regióny; zdôrazňuje, že v rámci 1. cieľa (konvergencia) 
sa musí primeraný podiel prostriedkov prideľovať najznevýhodnenejším regiónom podľa 
rozvojových problémov;

21. požaduje pre bývalé oblasti s najvyššou podporou (konvergenčné regióny) spoľahlivú a 
primeranú následnú podporu (phasing out) v rámci cieľa „konvergencia”;

22. požaduje posilnenie 2. cieľa „regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť” s 
jeho horizontálnym zameraním; zdôrazňuje, že sa musí ďalej rozširovať osvedčený systém 
inovačných zoskupení a súťaží o podporné prostriedky podpory;

23. domnieva sa, že všeobecne nová kategória poberateľov podpory medzi 75 % a 90 % 
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zodpovedá osvedčeným zásadám politiky súdržnosti EÚ (podpora najslabších, zoskupenie 
vnútorného potenciálu do horizontálneho prístupu v bohatších regiónoch) a odmieta preto 
túto medzikategóriu;

24. zastáva jednoznačne názor, že treba posilniť 3. cieľ „územnú spoluprácu na všetkých 
vnútorných hraniciach EÚ” a žiada zvýšenie podielu štrukturálnych fondov na 7 %;
vyzdvihuje význam pohraničných regiónov pri dosahovaní cieľov stratégie EÚ 2020;
považuje za potrebné silnejšie prepojenie na siete TEN v súlade s prioritami EÚ, ako aj na
cezhraničné infraštruktúry a žiada pre všetky pohraničné regióny primeranú dodatočnú 
ponuku podpory;

25. domnieva sa, že nové tematické fondy (klíma, energetika, doprava) by narušili 
osvedčený princíp spoločnej zodpovednosti a ohrozili regionálnu súčinnosť pri plnení 
cieľov stratégie EÚ 2020;

26. požaduje, aby ESF ako súčasť politiky súdržnosti aj naďalej posilňoval sociálne 
začleňovanie, hospodársky rast a zamestnanosť; vidí v ESF najdôležitejší nástroj politiky 
EÚ v oblasti trhu práce a zamestnanosti; pripisuje osobitný význam podpore kvalifikácií a 
mobility, zlepšenej rovnosti príležitostí oboch pohlaví, integrácií znevýhodnených skupín 
obyvateľstva a podpore MSP;

27. poukazuje na synergie integratívnych prístupov, najmä čo sa týka prepojenia ESF s 
EFRR a žiada práve s ohľadom na integrované plánovanie rozvoja, aby sa zjednodušila 
možnosť krížového financovania medzi oboma fondmi;

28. požaduje spoločný strategický rámec pre EFRR, ESF, EPFRV a EFRH na obdobie po 
roku 2013; domnieva sa, že model jednotného regulačného prístupu (správa, oprávnenosť 
na podporu, účtovníctvo, pravidlá predkladania správ) sa musí ešte posilniť spoločným 
rámcovým nariadením;

29. nabáda na kontrolu opätovného začlenenia regionálnych programov EPFRV v tomto 
rámci (existujúce osi podpory 3 a 4) a požaduje záväzné usmernenia pre členské štáty a 
regióny s cieľom vytvoriť pre štrukturálne fondy EÚ a regionálne programy rozvoja 
vidieka jednotnejšie administratívne štruktúry;

30. z dôvodov efektívnosti žiada zrušiť, alebo zlúčiť fondy, ktoré majú význam pre 
regionálny rozvoj a súdržnosť; odporúča vzdať sa Fondu na prispôsobenie sa globalizácii 
ako samostatného nástroja a primerane zohľadniť jeho úlohu v Sociálnom fonde; žiada, 
aby sa preverilo, do akej miery by mohlo zlúčenie Kohézneho fondu s Fondom 
regionálneho rozvoja vidieka vyhovovať európskym zmluvám; poukazuje na to, že 
výdavky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu sú väčšinou 
určené na financovanie podobných projektov;

31. víta ciele rozvojových a investičných partnerstiev medzi EÚ a členskými štátmi, ktoré 
navrhla Komisia (namiesto minulých strategických rámcových plánov); na tomto mieste 
žiada stanoviť investičné priority plnenia stratégie EÚ 2020 a ostatných cieľov politiky 
súdržnosti a štrukturálnej politiky; považuje za nutné čo najskôr objasniť rozdelenie 
konkrétnych právomocí medzi jednotlivými úrovňami a žiada, aby sa dodržiavali 
príslušné právomoci jednotlivých štátov alebo regiónov v súlade so zásadou subsidiarity;
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32. vyslovuje sa za zachovanie operačných programov ako dôležitého nástroja 
presadzovania strategických dokumentov do konkrétnych investičných priorít; žiada určiť 
jasné a merateľné ciele;

33. požaduje záväzné zapojenie spolkových krajín a regiónov do tvorby rozvojových 
partnerstiev a operačných programov; považuje za nevyhnutné zodpovedajúcim spôsobom 
ich formulovať v nariadeniach o štrukturálnych fondoch;

34. podporuje systém tematických priorít, ktoré navrhla Komisia; čím nižší je stav rozvoja 
členských štátov alebo regiónov, tým obsiahlejší by mal byť takýto zoznam priorít, pričom 
sa musia brať do úvahy rozvojové potreby konkrétneho regiónu;

35. v prípade povinných priorít žida, aby ich všetky členské štáty zohľadnili v oblastiach 
inovácie, infraštruktúry a ochrany zdrojov a prispôsobili ich konkrétnym potrebám 
regiónov; zdôrazňuje, že je potrebné ponúkať ďalšie priority na dobrovoľnej báze a 
presadzovať ich v súlade so zásadou subsidiarity; žiada, aby k ponúkaným prioritám 
nevyhnutne patrili energetika, vzdelávanie a boj proti chudobe;

36. žiada, aby sa zabránilo odkladom začiatku uplatňovania programov a aby sa 
rozhodovacie a hodnotiace procesy v zásade urýchlili; požaduje skvalitniť technické 
vybavenie a prepojenie zúčastnených orgánov správy a podstatne zredukovať povinnosti 
uverejňovania a skrátiť lehoty postupov verejného obstarávania a odovzdávania 
potrebných posudkov;

Stimuly, podmienenosť, zameranie na výsledky, spolufinancovanie, možnosti financovania

37. žiada, aby bolo vyplácanie finančnej pomoci spojené s podmienenosťou v investičných 
partnerstvách, ktoré si vyžadujú reformy v členských štátoch, s cieľom zabezpečiť 
efektívne využívanie prostriedkov v oblastiach priamo súvisiacich s politikou súdržnosti;
považuje za vhodné, aby toto prepojenie bolo zviazané najmä s riadnym vykonávaním už 
prijatých právnych predpisov EÚ (cenové regulácie, výzvy na súťaž, doprava, životné 
prostredie, zdravie atď.), aby sa tak predišlo nezrovnalostiam a zabezpečila sa efektívnosť;
odmieta však zámery, ktoré od členských štátov vyžadujú zásadné sociálne a hospodárske 
reformy;

38. víta výraznejšiu orientáciu politiky súdržnosti na výsledky, ktorú avizuje Komisia, 
prostredníctvom stanovenia vhodných cieľov a ukazovateľov ex ante; zdôrazňuje, že tu 
môže ísť len o pár jasne vymedzených a merateľných ukazovateľov, ktoré musia priamo 
a účinne súvisieť s podporou a na ktorých sa treba spoločne dohodnúť 
s regiónmi/členskými štátmi;

39. žiada, aby sa tieto ukazovatele sústredili na na to, ako ovplyvňujú európsku pridanú 
hodnotu (zvýšenie produktivity, výskum, dopravné služby, regionálny rast, významné 
zlepšenie stavu životného prostredia); žiada, aby sa pri meraní pokroku v oblastiach 
s prevažne vnútroštátnou právomocou (normy vzdelávania, hranice chudoby, výsledky pri 
integrácii) upustilo od kvantitatívnych cieľov a skôr sa hodnotil vzorový a inovačný 
charakter projektov;

40. považuje spolufinancovanie za jednu zo základných zásad politiky súdržnosti; žiada 
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o preskúmanie maximálnej miery účasti EÚ, ktorá by sa mala viac orientovať podľa miery 
regionálneho rozvoja, európskej pridanej hodnoty a typov opatrení a musí sa 
zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť alebo znížiť;

41. považuje za nevyhnutné obmedziť maximálnu mieru podpory na 75 %, pretože 
v opačnom prípade nebudú žiadosti motivované potrebnosťou projektu, ale skôr 
finančným hľadiskom (darované peniaze); žiada, aby sa uľahčilo súkromné 
spolufinancovanie a trhovo orientované úverové možnosti v prípade regionálnej účasti;

42. žiada, aby sa pri priamych podnikových dotáciách zohľadňovala skutočnosť, že politika 
súdržnosti najmä v prípade veľkých podnikov financuje skôr efekt mŕtvej váhy a nie je 
zameraná miestne, a preto žiada, aby sa podniková pomoc sústreďovala na investície do 
výskumu a vývoja, resp. aby sa výraznejšie ponúkala nepriamo prostredníctvom podpory 
infraštruktúry; okrem toho požaduje jasnú úpravu všeobecných predpisov pre štrukturálne 
fondy, ktorá vylúči podporu EÚ premiestňovaniu sídel podnikov v rámci EÚ, ako aj jasné 
zníženie hranice hodnotenia takýchto investícií;

43. uznáva pákový efekt a možnosti mobilizácie nových nástrojov financovania, v zásade je 
zástancom výraznejšieho financovania formou pôžičiek a požaduje rozšírenie 
revolvingových finančných nástrojov na viac oblastí pomoci (o. i. výskum, 
infraštruktúra); v záujme toho žiada zjednodušenia a väčšiu právnu istotu počas celého 
obdobia poskytovania pomoci; zastáva názor, že najneskôr po uplynutí obdobia 
poskytovania pomoci by mala prejsť zodpovednosť za využívanie prostriedkov na 
vnútroštátnu, resp. projektovú úroveň;

44. zdôrazňuje, že podpora dotácií sa musí za každých okolností zachovať ako možnosť 
voľby a že je na miestnych aktéroch, aby vybrali vhodnú kombináciu financovania 
v závislosti od regionálnych požiadaviek;

45. zastáva názor, že úloha EIB pri financovaní infraštruktúry TEN sa musí posilniť; požaduje 
viac stimulov pre samostatne sa financujúce verejno-súkromné partnerstvá; v zásade sa 
domnieva, že Európsky parlament nesie významnú zodpovednosť za dostatočnú 
transparentnosť, ako aj za rozhodovacie a monitorovacie úlohy;

46. považuje globálne granty na nižšej ako regionálnej úrovni za vhodný nástroj 
financovania vlastných inovačných stratégií v súlade s európskymi štrukturálno-
politickými cieľmi; navrhuje, aby sa osvedčený nástroj výberu na základe súťaže 
uplatňoval aj v prípade globálnych grantov;

Rozpočet, finančné riadenie, odbúravanie byrokracie, rozpočtová disciplína, finančná 
kontrola

47. zastáva názor, že sedemročné programové obdobie sa osvedčilo a malo by sa zachovať 
minimálne do konca ďalšieho plánovacieho obdobia (2020); požaduje však systém 
nového, rýchlejšieho strategického hodnotenia východiskových podmienok, aby sa tak 
mohlo ešte rýchlejšie a pružnejšie reagovať na mimoriadne udalosti (finančná kríza, 
energetická kríza, prírodné pohromy);

48. vyzdvihuje, že rozpočet EÚ so súčasnou rozpočtovou štruktúrou a východiskovými 
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nariadeniami o fondoch sa osvedčil práve pri vykonávaní politiky súdržnosti 
a štrukturálnej politiky; zmeny treba prijať len v prípadoch, kde sa postupy neosvedčili, 
resp. kde existujú rozpory s platným nariadením o rozpočtových pravidlách; žiada, aby sa 
pri každej, hoci aj nepatrnej zmene jeho etablovanej a osvedčenej štruktúry postupovalo 
veľmi opatrne;

49. považuje začlenenie cieľov EÚ 2020 do existujúcich cieľových štruktúr a štruktúr 
fondov, a tým aj do rozpočtových riadkov, za reálne; odmieta rozdelenie rozpočtu EÚ na 
základe teoretických pojmov rastu – „smart“, „inclusive“ alebo „sustainable“;

50. vidí v politike súdržnosti a v štrukturálnej politike po roku 2013 rozhodujúcu politickú 
oblasť pre medziodvetvové vykonávanie stratégie EÚ 2020 a žiada preto o minimálne 
rovnaké odhady rozpočtu ako v prebiehajúcom programovom období;

51. žiada o návrh na prísnejšiu, automaticky sa uplatňujúcu právnu úpravu na účely 
dôraznejšieho dohľadu nad zákonným využitím prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
v súlade so stanovenými cieľmi v prípade členských štátov, ktoré závažne porušujú 
kritériá stability EÚ a zároveň veľmi nápadne využívajú financie zo štrukturálnych 
fondov;

52. žiada, aby členské štáty, resp. regióny určili orgány, ktoré majú výlučnú zodpovednosť za 
zákonnú správu prostriedkov zo štrukturálnych fondov;

53. domnieva sa, že Komisia bude mať v budúcnosti výraznejšiu zodpovednosť za zlepšenie 
vnútroštátnych administratívnych postupov; domnieva sa preto, že Komisia je zodpovedná 
za vykonávanie akreditácie štátnych, resp. federálnych správnych a kontrolných orgánov;
domnieva sa, že úspešná akreditácia a dosiahnutie nízkej chybovosti sa spájajú s právom 
na zjednodušené vykazovanie vo väčších časových odstupoch;

54. na účel zjednodušenia administratívy požaduje rozšírenie štandardných postupov 
s vyššími štandardnými jednotkovými nákladmi, ako aj paušálnymi sumami režijných 
nákladov; žiada, aby sa viac zohľadňovala zásady proporcionality, t. j. aby sa pri 
vykonávaní menších programov vyžadovalo oveľa menej oznamovacích a kontrolných 
povinností;

55. podporuje návrh Komisie poskytovať vnútroštátnym orgánom úhrady výdavkov až po 
vyplatení príslušného príspevku EÚ príjemcom; vidí v ňom urýchlenie vyplácania, ako aj 
rozhodujúci stimul pre prísne vnútroštátne kontroly; poukazuje však na to, že členské štáty 
a spolkové krajiny môžu mať prípadné problémy s likviditou, a preto sa musia nájsť 
riešenia, ako sa proti nej zabezpečiť;

56. podporuje návrh Komisie dôsledne uplatňovať pravidlo n+2 s výnimkou prvého roka 
poskytovania pomoci a zrušiť výnimky; vníma ho ako záruku vyváženého vzťahu medzi 
vysokokvalitnými investíciami a bezproblémovým a rýchlym vykonávaním programu;

Susedská politika a politika rozširovania

57. zdôrazňuje, že z hľadiska politiky súdržnosti má nástroj európskeho susedstva a 
partnerstva (ENPI) význam pre cezhraničnú spoluprácu so štátmi mimo Európskej únie;
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práve v infraštrukturálnej previazanosti susediacich štátov (doprava, energetika) vidí 
pozitívne účinky aj pre hraničné európske regióny; žiada, aby sa prostriedky ENPI 
výraznejšie zameriavali na strategické potreby odberu energie a dopravných infraštruktúr;

58. ďalej zdôrazňuje význam procesu rozširovania EÚ z hľadiska súdržnosti na základe 
nástroja predvstupovej pomoci (IPA), ktorý slúži kandidátom na pristúpenie o. i. na 
obsahovú a organizačnú prípravu štruktúr pre oblasť súdržnosti;

59. opakuje požiadavku, aby bol Výbor pre regionálny rozvoj zodpovedne zapojený do 
budúcej tvorby oboch nástrojov;

60. prostredníctvom aktuálneho výpočtu opätovne poukazuje na mimoriadne finančné 
dôsledky vstupu nových krajín do EÚ z hľadiska politiky súdržnosti1; zdôrazňuje, že tento 
rozsah by z daného hľadiska zďaleka prekročil prijímaciu kapacitu Spoločenstva; žiada, 
aby sa nástroj IPA otvoril aj na prípravu predbežných, osobitných foriem susedstva alebo 
členstva v EÚ, a opätovne požaduje odstupňovanú koncepciu politiky súdržnosti pre 
veľké kandidátske krajiny, ako je Turecko;

61. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

                                               
1 Predpokladá, že ak by Turecko a Chorvátsko, s ktorými sa v súčasnosti vedú rokovania o pristúpení, boli 
v programovom období 2012 až 2013 podporené priemerným objemom financií na občana v nových členských 
štátoch (EÚ-12), predstavoval by celkový potrebný objem financií 132,5 mld. EUR. Z toho 124,9 mld. EUR, 
teda 94,3 %, by pripadlo na Turecko a 7,6 mld. EUR, teda 5,7 %, na Chorvátsko. Ak vychádzame z podpory vo 
výške priemerného podielu HDP v nových členských štátoch (2006), predstavoval by dodatočný objem financií 
109,1 mld. EUR, z čoho 99,8 mld. EUR pripadá na Turecko a 9,3 mld. EUR na Chorvátsko. (Untiedt, G. (2011) 
Das Volumen und die Verteilung der EU-Strukturfondsmittel für die Förderperiode von 2007 bis 2013 unter 
Berücksichtigung der Türkei und Kroatiens, Stellungnahme von Prof. Dr. G. Untiedt, GEFRA GbR, auf Anfrage 
Dr. Markus Pieper, MdEP).



PR\861909SK.doc 13/14 PE462.538v01-00

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Rámec

Vzhľadom na globálne prognózy rastu a počtu obyvateľov sa zmenší význam európskeho 
spoločenstva štátov. Zatiaľ čo v súčasnosti predstavuje EÚ-27 asi 8 % svetovej populácie, 
v roku 2050 to bude iba 5 %. Na základe rastu, najmä v Číne a dôležitých krajinách 
s rozvíjajúcou sa ekonomikou, klesne hospodársky význam z dnešných 20 % na približne 
12 %1.

Ak sa chce európske spoločenstvo štátov presadiť v hospodárskej a politickej súťaži a ak túto 
relatívnu stratu významu nemá sprevádzať zníženie úrovne blahobytu, musí Spoločenstvo 
v dôležitých otázkach zabezpečenia budúcnosti výraznejšie držať spolu. To platí pre 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku rovnako ako v rozhodujúcich otázkach vnútorného trhu, 
výskumu, zásobovania energiou a zabezpečenia surovín. Spoločenstvo sa musí ešte 
výraznejšie ako doteraz venovať rýchlemu rozvoju obnoviteľných energií a možnostiam ich 
uloženia.

2. Úloha regiónov a pridaná hodnota politiky súdržnosti

Politika súdržnosti a štrukturálna politika majú v otázkach budúcej konkurencieschopnosti 
kľúčovú úlohu. Európske regióny a mestá a ich podniky sú už pevnou súčasťou globálneho 
hospodárstva, čo súvisí s európskou históriou jednotlivých štátov. Európska ekonomická 
štruktúra je tak podstatne komplexnejšia ako ázijské či severoamerické štruktúry. Viac ako 
polovica globálnych väzieb medzi nadnárodnými podnikmi a ich dcérskymi spoločnosťami 
má pôvod v EÚ. Politika súdržnosti musí výraznejšie využiť túto stále pretrvávajúcu výhodu 
medzinárodného prepojenia a priviesť na medzinárodné rastové trhy aj viac malých 
a stredných podnikov.

Takáto politika zameraná na rast a inovácie však funguje iba na bezbariérovom vnútornom 
trhu, ktorý sa ešte musí zharmonizovať. Navyše môže byť udržateľná iba vtedy, keď sa 
regionálno-politické ciele prepoja s celkovými európskymi cieľmi inovácie a výskumu, ako aj 
s ekologickými výzvami, a zohľadní sa aj know-how bohatších regiónov.

Okrem toho treba popri raste pamätať aj na regionálnu a sociálnu vyváženosť. Len ak budú 
obyvatelia a regióny ako celok spoločnými nositeľmi tejto politiky, bude politika súdržnosti 
a štrukturálna politika prijatá tak, aby sa zaručilo jej úspešné vykonávanie. Práve vzhľadom 
na uvedené skutočnosti treba zdôrazniť, že politika súdržnosti EÚ so svojimi zásadami 
a rozdelenou zodpovednosťou za program a prostriedky predstavuje vo svetovom meradle 
jedinečný, integrovaný a osvedčený politický prístup, ktorý treba rozvinúť.
Preto sa aj s ohľadom na prijatie potrebného rozpočtu pre štrukturálne fondy musí jasnejšie 
vymedziť a viac zdôrazňovať európska pridaná hodnota. Úspech pri prepájaní európskych 
cieľov s cieľmi regionálneho rozvoja musí byť výraznejší. Účelové viazanie rozdeľovania 
prostriedkov, ktoré sa v súčasnosti uplatňuje v rámci lisabonského procesu, je v tomto smere 

                                               
1 Zdroj: Publikácie Organizácie Spojených národov z roku 2006 a MMF z roku 2009.
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vydareným postupom a musí sa v ňom pokračovať aj v prípade stratégie EÚ 2020 (hoci sa 
musí viac orientovať na výsledky).

Otázka, ktorá si momentálne musíme klásť v súvislosti s európskou pridanou hodnotou, znie:
V akej miere politika súdržnosti skutočne iniciovala projekty? Alebo sa mohli mnohé 
projekty, sídla či rozvoj infraštruktúry zrealizovať aj výlučne v zodpovednosti štátov, 
regiónov alebo podnikov? Iba vtedy, ak európske programy poskytujú pôvodné podnety na 
uskutočnenie projektov, a tým aj ich pridanú hodnotu, možno odôvodniť silnú politiku 
súdržnosti. V opačnom prípade financuje Spoločenstvo množstvom byrokratických okľúk iba 
mŕtvu váhu.

Práve v kľúčových oblastiach stratégie EÚ 2020 (zníženie počtu obyvateľov, ktorí predčasne 
ukončili povinnú školskú dochádzku, zvýšenie počtu vysokokvalifikovaných absolventov, 
zvýšenie počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov, znižovanie chudoby a viac miestnych 
investícií do oblasti životného prostredia) platí podľa spravodajcu prednostne vnútroštátna či 
dokonca regionálna/miestna politická zodpovednosť. Politika súdržnosti by tu nemala 
fungovať ako katalyzátor zásadnej europeizácie sociálnej a environmentálnej politiky. To by 
ju neúmerne zaťažilo. Namiesto toho sa musí ťažisko výraznejšie presunúť na regionálny 
prínos k celkovým európskym požiadavkám (ochrana životného prostredia, zmena klímy, 
energetika, dopravná infraštruktúra atď.), stimuly pre rast a inovácie (integrácia MSP do 
medzinárodných prepojení atď.), vzorové sociálne projekty (integrované plánovanie rozvoja, 
zdravie, demografický vývoj atď.) a spomedzi všetkých týchto tém aj na vyváženosť pre 
znevýhodnené regióny.


