
DT\851775SK.doc PE454.602v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie 
po roku 2013

16.12.2010

PRACOVNÝ DOKUMENT č. 2
o dôsledkoch stratégie Európa 2020 na viacročný finančný rámec po roku 2013

Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej 
Európskej únie po roku 2013

Spravodajca: Salvador Garriga Polledo



PE454.602v01-00 2/14 DT\851775SK.doc

SK

Európa potrebuje 
stratégiu, aby vyšla 
z krízy ešte 
silnejšia a aby 
dokázala čeliť 
dlhodobým 
výzvam.

Kríza spôsobila, že úloha zabezpečenia budúceho 
hospodárskeho rastu je oveľa ťažšia. Náš potenciál rastu sa 
počas krízy obmedzil na polovicu. Hrozí, že v dôsledku 
neistoty, stagnujúceho dopytu a nedostatočného financovania sa 
premrhajú mnohé investičné plány, talenty a nápady. Európa 
má na výber z jasných, ale náročných možností. Európa musí 
spoločne čeliť okamžitej úlohe oživenia, ako aj dlhodobým 
úlohám, opätovne získať konkurencieschopnosť, naštartovať 
produktivitu a nasmerovať EÚ na vzostupnú cestu prosperity. 
Je potrebné vypracovať stratégiu, pomocou ktorej vytvoríme 
z EÚ inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo, ktoré 
nám zabezpečí vysokú mieru zamestnanosti, produktivity 
a sociálnej súdržnosti. Mala by to byť stratégia Európa 2020.

Čo navrhuje 
Komisia?

Po vyhodnotení lisabonskej stratégie prijala Komisia 3. marca 
2010 svoj návrh 1 týkajúci sa stratégie Európa 2020. Komisia 
predkladá tri vzájomne sa posilňujúce priority: inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast a sedem kľúčových iniciatív2, 
ktoré majú zabezpečiť pokrok v rámci jednotlivých prioritných 
tém. Komisia zároveň navrhuje päť hlavných cieľov3, ktoré 
budú definovať, čo chce Európa dosiahnuť do roku 2020, 
a pomocou ktorých bude smerovať k pokroku. Tieto ciele EÚ 
sa majú previesť do vnútroštátnych cieľov a plánov, aby sa 
zaistilo, že každý členský štát prispôsobí stratégiu Európa 2020 
svojim osobitným podmienkam. Stratégia si bude vyžadovať 
silný riadiaci rámec a presnejšie zameraný dohľad v krajine, 
aby sa zabezpečila jej včasná a účinná realizácia.

Parlament víta 
všeobecné ciele, je 
však kritický, 
pokiaľ ide o hlavné 
prvky.

Európsky parlament víta4 návrh Komisie týkajúci sa stratégie 
EÚ do roku 2020, pretože sa zaoberá mnohými slabými 
stránkami predošlej lisabonskej stratégie. Zároveň však vyjadril 
aj svoje sklamanie z hlavných prvkov stratégie schválených 
Európskou radou 26. marca 2010 a naliehavo vyzval Európsku 
radu, aby sa poučila zo súčasnej krízy a definovala skutočne 
prezieravú, ambicióznu a ucelenú stratégiu 5. Parlament varoval 
konkrétne pred veľmi všeobecným charakterom obsahu 

                                               
1 KOM(2010)2020.
2 Inovácia v únii, Mládež v pohybe, Digitálna agenda pre Európu, Európa efektívne využívajúca zdroje, 
Priemyselná politika vo veku globalizácie, Agenda pre nové zručnosti a nové pracovné miesta a Európska 
platforma proti chudobe
3 Je potrebné zamestnať 75 % obyvateľstva vo veku od 20 do 64 rokov; 3 % HDP EÚ by sa mali investovať do 
výskumu a vývoja; mali by sa dodržať ciele „20/20/20“ v klimaticko-energetickej oblasti (vrátane dosiahnutia 
30 % zníženia emisií po splnení podmienok); podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by sa mal 
znížiť pod 10 % a minimálne 40 % mladých ľudí by malo dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie; ohrozených 
chudobou by malo byť o 20 miliónov ľudí menej.
4 Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2010 o EÚ 2020 (P7_TA(2010)0053)
5 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o EÚ 2020 (P7_TA(2010)0223)
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stratégie EÚ 2020, ako sú napríklad hlavné ciele, kľúčové 
návrhy, ktoré vlastne predstavujú akčné plány, obmedzenia 
a ukazovatele. Spravodajca v plnej miere súhlasí s touto 
kritikou. Dokument Komisie o revízii rozpočtu neuvádza 
podrobnosti, ako sa rôzne politiky rozvrhnú na rôzne ciele 
stratégie EÚ 2020, a dokonca ani to, či sa horizontálne politiky 
(napríklad SPP, politika súdržnosti) rozdelia medzi ciele. To má 
pritom prvoradý význam, aby bolo možné navrhnúť štruktúru 
ďalšieho viacročného finančného rámca a jeho vnútornú 
flexibilitu.

Plnenie stratégie 
EÚ 2020: nejde len 
o výdavky, 
optimálna politika 
je kombináciou.

Stratégia EÚ 2020 nie je len o výdavkoch, dokonca ani z väčšej 
časti. Potrebujeme zmobilizovať všetky nástroje na úrovni EÚ, 
najmä jednotný trh, aby sme vyriešili problémy a plnili ciele 
stratégie EÚ 2020. V každej situácii treba vyhodnotiť, aká je 
najlepšia kombinácia politík na dosiahnutie cieľov: legislatíva, 
koordinácia, výdavky alebo ich kombinácia. Ak by sa potvrdila 
oprávnenosť financovania, mali by sme dodržiavať zásady 
subsidiarity (kto to môže najlepšie vykonať) a proporcionality 
(návrh programu výdavkov, aby sa očakávané výsledky 
dosiahli optimálnym spôsobom).

Nevyhnutnosť: 
dosiahnuť 
synergiu medzi 
rozpočtom EÚ 
a vnútroštátnymi 
rozpočtami

Stratégia EÚ 2020 zaväzuje EÚ a predovšetkým členské štáty. 
Ak sa majú dosiahnuť výsledky, musia byť na európskej, 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni riadenia jasne 
definované a dobre rozdelené úlohy, prostriedky a 
zodpovednosti. Rozpočet EÚ tvorí len 2 % celkových 
európskych verejných výdavkov. Preto je nevyhnutné, aby 
veľká časť investícií pochádzala z vnútroštátnych rozpočtov a 
prostredníctvom primeraných stimulov a vhodných rámcových 
podmienok aj zo súkromného sektora. Rovnako podstatné je 
dosiahnuť lepšiu synergiu medzi výdavkami na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni. Hoci EÚ a členské štáty koordinujú svoje 
politiky prostredníctvom veľkej skupiny formálnych (napr. 
všeobecné zásady hospodárskej politiky, otvorená metóda 
koordinácie) a implicitných mechanizmov, rozpočtové synergie 
sa v realite dosahujú len zriedkavo 1. Nový mechanizmus 
koordinácie hospodárskej a rozpočtovej politiky (tzv. európsky 
semester) by mal poskytnúť primeraný rámec na dosiahnutie 
želaných rozpočtových synergií. Podľa tohto nového 
šesťmesačného cyklu budú členské štáty v apríli revidovať 
svoje strednodobé rozpočtové stratégie a zároveň vypracujú 
národné reformné programy. V júni a v júli pred tým, ako 
členské štáty dokončia rozpočty na budúci rok, poskytnú 
Európska rada a Rada politické usmernenia. Členské štáty by 

                                               
1 Podľa štúdie, o ktorú požiadal Parlament, sa okrem niekoľkých výnimiek – najmä v oblasti regionálnej politiky 
– vo vnútroštátnych rozpočtoch zriedkakedy uvádzajú príspevky na dosiahnutie lisabonských cieľov alebo iných 
stratégií EÚ.
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mali vo svojich strednodobých rozpočtových stratégiách 
uvádzať podrobnosti o prínose k rôznym cieľom a úlohám 
stratégie EÚ 2020. Mali by tiež poskytnúť informácie o tom, 
ako použili vnútroštátne a európske financie na dosiahnutie 
rôznych cieľov stratégie EÚ 2020 1. Komisia by mala využiť 
tieto hodnotné informácie na lepšie nasmerovanie svojich 
finančných programových nástrojov a na podporu výmeny 
osvedčených postupov a politických skúseností medzi 
členskými štátmi.

Rozpočet EÚ: malý 
v porovnaní 
s vnútroštátnymi 
rozpočtami, ale so
značným pákovým 
efektom.

Hoci mnohé z cieľov EÚ možno dosiahnuť prostredníctvom 
koordinácie právnych predpisov alebo politík, Parlament 
zdôraznil 2, že aj keď by väčšina rozpočtových prostriedkov 
mala pochádzať od členských štátov, rozpočet EÚ musí vďaka 
svojim možnostiam mobilizácie a koordinácie zohrávať 
ústrednú úlohu pri plnení tejto stratégie a mal by byť kritériom 
pre novú generáciu programov výdavkov.

Súčasný rozpočet 
dostatočne 
neodráža stratégiu 
EÚ 2020.

Parlament už poukázal na to3, že súčasný rozpočet dostatočne 
neodráža finančné potreby na riešenie výziev 21. storočia. 
Podľa toho, ako Komisia identifikuje programy na podporu 
rôznych kľúčových zámerov stratégie EÚ 20204 v pôvodnom 
návrhu rozpočtu na rok 2011, len 43 % rozpočtu (bez 
administratívnych výdavkov) smeruje na podporu cieľov 
stratégie EÚ 2020. Z analýzy údajov poskytnutých Komisiou 
vyplýva toto: 

- len kapitoly 1a (vnútorné politiky, 86 %) a 1b (politika 
súdržnosti, 67 %) sa považujú za významné v rámci 
EÚ 2020;

- v kapitole 2 (prírodné zdroje) Komisia nepovažuje výdavky 
súvisiace s trhom a výdavky na priamu pomoc (73,5 % tejto 
kapitoly) za výdavky súvisiace s plnením cieľov stratégie 
EÚ 2020; 

- kapitola 1b (politika súdržnosti) zjavne najviac prispieva 
(60 % všetkých výdavkov súvisiacich so stratégiou EÚ 
2020) k trom cieľom stratégie EÚ 2020. Politika súdržnosti 
sa teda považuje za hlavný nástroj plnenia stratégie 
EÚ 2020;

- kapitoly 3a (sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť), 3b 
(občianstvo) a 4 (vonkajšie vzťahy) majú z absolútneho aj 
relatívneho hľadiska prispievať k plneniu stratégie EÚ 2020 
len okrajovo.

                                                                                                                                                  
1 P7_TA(2010)0223
2 P7_TA(2010)0191
3 P7_TA(2010)0053
4 List pána Lewandowského pani Jedrzejewskej z 20. augusta o financovaní stratégie EÚ 2020 v rozpočte EÚ na 
rok 2011.
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Spravodajca vyjadruje isté pochybnosti o výsledkoch 
identifikácie, ktoré vykonala Komisia, a vyzýva ju, aby 
objasnila kritériá použité na určenie toho, či program výdavkov 
podporuje stratégiu EÚ 2020.
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Stratégia EÚ 2020 
by mala byť 
hlavným, ale nie 
výlučným 
politickým 
referenčným 
bodom pre ďalší 
viacročný finančný 
rámec.

Na základe diskusií vo výbore spravodajca vyslovuje záver, že 
stratégia Európa 2020 by mala byť politickou referenčnou 
hodnotou pre viacročný finančný rámec po roku 2013. Zároveň 
sa domnieva, že stratégia Európa 2020 by sa nemala považovať 
za komplexnú stratégiu zastrešujúcu všetky politické oblasti 
EÚ. Oslabilo by to pozornosť zameranú na rast a pracovné 
miesta, v dôsledku čoho by nebolo možné súvisle ju riadiť. 
Spravodajca zastáva názor, že politické oblasti ako občianstvo, 
spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť a vonkajšie vzťahy sledujú 
iné ciele a malo by sa o nich uvažovať oddelene od stratégie 
EÚ 2020.

Zreformovaná SPP 
a politika 
súdržnosti by mali 
patriť do rámca 
stratégie do roku 
2020.

Spravodajca súhlasí so záverom Európskej komisie1, že „túto 
stratégiu budú musieť podporovať všetky spoločné politiky 
vrátane spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky 
súdržnosti.“
Poľnohospodárska politika a politika súdržnosti sú možno 
najnáročnejšími politikami, ktoré treba integrovať do rámca 
stratégie do roku 2020, ale ich prínos je pre jej úspech 
podstatný. V tejto súvislosti chce pripomenúť posledné 
stanoviská prijaté Parlamentom o začlenení SPP2 a politiky 
súdržnosti3 do rámca stratégie do roku 2020.

Politika súdržnosti 
ako základ 
dosiahnutia cieľov 
stratégie EÚ 2020 

Ako dokazuje analýza návrhu rozpočtu na rok 2011, politika 
súdržnosti a jej štrukturálne fondy sú kľúčovým mechanizmom 
na dosahovanie priorít inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu v členských štátoch a regiónoch. Práve preto 
je také dôležité maximalizovať pridanú hodnotu financovania 
súdržnosti, pričom sa uprednostní zameranie tohto financovania 

                                               
1 Závery Európskej rady z 25. až 26. marca 2010
2 P7_TA(2010)0223 „63. poukazuje na to, v rámci stratégie EÚ 2020 by sa mala zvážiť reforma SPP do roku 
2013 a stratégia udržateľného lesného hospodárstva; je presvedčený, že so správnym rámcom politiky a 
primeranými rozpočtovými zdrojmi môžu poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo zohrávať významnú úlohu v 
celkovej stratégii EÚ určenej na zabezpečenie hospodárskej obnovy, pričom súčasne môžu prispievať k 
potravinovej bezpečnosti EÚ a celého sveta, zachovaniu vidieckej krajiny, ktorá predstavuje 90 % územia EÚ, 
k zaisteniu ochrany pracovných miest vo vidieckych oblastiach a zabezpečeniu environmentálnych prínosov 
a významne tiež môžu prispieť k hľadaniu alternatívnych zdrojov;“

3 P7_TA(2010)0223 „61. domnieva sa, že silná a dobre financovaná politika súdržnosti, ktorá zahŕňa všetky 
európske regióny, by mala byť v plnom súlade so stratégiou EÚ do roku 2020 a že táto politika je so svojím 
horizontálnym prístupom predpokladom úspešného splnenia cieľov stratégie EÚ do roku 2020, ako aj 
dosiahnutia sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti; preto naliehavo vyzýva, aby sa pravidlá vykonávania 
politiky súdržnosti ďalej zjednodušili, aby sa stala jednoduchou pre tých, ktorí ju využívajú, ako aj v záujme 
zodpovednosti a pohotovejšieho prístupu k budúcim výzvam a riziku hospodárskych kríz;“
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na ciele stratégie Európa 2020 a prísne zameranie na výsledky.

Vplyv na štruktúru V rozpočte sa prejavuje zjavný prínos, pretože svojou 
štruktúrou aj vyváženosťou odráža politické priority EÚ. 
Priamočiarou odpoveďou je preto organizovať rozpočet 
vzhľadom na stratégiu Európa 2020. Komisia navrhla štruktúru, 
ktorá pozostáva z podkapitol pre jednotlivé z troch cieľov 
stratégie EÚ 2020. Táto organizácia by zabezpečila lepšie 
vyjadrenie politických priorít a zároveň by umožnila lepšiu 
koordináciu politík prispievajúcich k rovnakým cieľom a 
zvýšenú flexibilitu v rámci podkapitol. Táto štruktúra by však 
mohla priniesť aj kompletné programovanie a riadenie, ak by sa 
určité politiky (napr. SPP a politika súdržnosti) rozšírili na 
niekoľko cieľov/podkapitol. Spravodajca sa bude touto otázkou 
podrobne zaoberať v pracovnom dokumente o štruktúre. 

Flexibilita ako 
nevyhnutnosť

Ak existuje nejaká požiadavka na stratégiu do roku 2020, je to 
flexibilita. Aj keď si môžeme dovoliť povedať, že inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast bude relevantný ako cieľ do roku 
2020, neplatí to pre priority a činnosti v rámci týchto cieľov. 
Ako raz povedal fyzik Niels Bohr: „vždy je ťažké robiť 
predpovede, najmä o budúcnosti.“ Zosúladenie rozpočtu EÚ so 
stratégiou Európa 2020 bude postupnou úlohou: nielen preto, že 
je potrebné zmeniť štruktúru našich hlavných politík 
a prispôsobiť ju novým cieľom, ale aj preto, že s najväčšou 
pravdepodobnosťou sa zmení aj obsah týchto cieľov. Ako sa 
nám podarí premietnuť skúsenosti zo strednodobej revízie 
stratégie EÚ 2020 v rokoch 2015 až 2016 do viacročného 
finančného rámca po roku 2013? Len prostredníctvom 
primeraných opatrení flexibility.
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PRÍLOHA
VYBRANÉ DOKUMENTY INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EÚ TÝKAJÚCE SA STRATÉGIE 

EÚ 2020

Táto príloha uvádza výňatky z najnovších uznesení Európskeho parlamentu, záverov 
Európskej rady a stanovísk Výboru regiónov a Hospodárskeho a sociálneho výboru súvisiace 
s vplyvom stratégie EÚ 2020 na viacročný finančný rámec po roku 2013, ktoré tvoria základ 
tohto pracovného dokumentu. Sú zoskupené podľa štyroch identifikovaných horizontálnych 
otázok. Preskúmané boli tieto dokumenty:

Oznámenie komisie o rozpočte EÚ (KOM(2010)0700) (KOM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm

19. októbra 2010

Oznámenie Komisie o regionálnej politike prispievajúcej k inteligentnému 
rastu v stratégii Európa 2020 (KOM(2010)0553) (KOM2)
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0553:FIN:SK:PDF 

6. októbra 2010

Závery Európskej rady (ER2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/11
5346.pdf

17. júna 2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ 2020 (EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

16. júna 2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o inovačnej politike Spoločenstva v 
meniacom sa svete, EÚ 2020 (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0143+0+DOC+XML+V0//EN

15. júna 2010

Uznesenie Výboru regiónov na tému „Intenzívnejšie zapojenie miestnych 
a regionálnych orgánov do stratégie Európa 2020“ (COR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin EN.doc

10. júna 2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o novej digitálnej agende pre Európu: 
2015.eu (EP3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0066+0+DOC+XML+V0//EN

25. mája 2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o prínose politiky súdržnosti 
k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ do roku 2020 
(EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0191+0+DOC+XML+V0//EN

20. mája 2010

Závery Európskej rady (ER1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/11
3591.pdf

25. – 26. marca 2010

Uznesenie Európskeho parlamentu o EÚ 2020 (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

10. marca 2010

Oznámenie Európskej komisie s názvom EURÓPA 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 
(KOM(2010)2020) (KOM1)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%2
0%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

3. marca 2010
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Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému 
„Lisabonská stratégia po roku 2010“ (EHSV)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

4. novembra 2010
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HARMONIZÁCIA VIACROČNÉHO FINANČNÉHO RÁMCA PO ROKU 2013 SO 
STRATÉGIOU EÚ 2020

Všeobecné aspekty
„Komisia navrhne opatrenia zamerané na rozvoj inovatívnych riešení financovania na 
podporu cieľov v rámci stratégie Európa 2020 prostredníctvom plného využitia možností na 
zlepšenie účinnosti a efektivity súčasného rozpočtu EÚ prostredníctvom jasnejšieho 
stanovenia priorít a lepšieho zosúladenia výdavkov EÚ s cieľmi stratégie Európa 2020 v 
snahe riešiť súčasnú fragmentáciu nástrojov financovania EÚ (napr. výskum, vývoj a 
inovácie, kľúčové investície do infraštruktúry cezhraničných dopravných a energetických sietí 
a nízkouhlíkové technológie)...;“ (KOM1)

„Dnes prijímame Európu 2020, našu novú stratégiu pre zamestnanosť a inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast. Táto stratégia predstavuje koherentný rámec pre Úniu na 
mobilizáciu všetkých jej nástrojov a politík a pre členské štáty na lepšie a koordinované 
konanie. Podporí vykonávanie štrukturálnych reforiem. Dôraz sa teraz musí klásť na jej 
realizáciu a my budeme tento proces usmerňovať a monitorovať. V nadchádzajúcich 
mesiacoch budeme ďalej diskutovať o tom, ako možno mobilizovať konkrétne politiky na 
uvoľnenie potenciálu rastu EÚ, pričom začneme politikami v oblasti inovácie a energetiky;“
(ER2)

„5. g) Túto stratégiu budú musieť podporovať všetky spoločné politiky vrátane spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti.  Vzhľadom na potenciál rastu a 
zamestnanosti vo vidieckych oblastiach prinesie významný príspevok k novej stratégii aj 
udržateľný, produktívny a konkurencieschopný poľnohospodársky sektor, pričom sa zabezpečí 
spravodlivá súťaž. Európska rada zdôrazňuje, že pre úspech novej stratégie je dôležité 
presadzovanie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj rozvoj infraštruktúry.“
(ER1)

„25. uznáva, že rozpočet EÚ musí zohrávať ústrednú úlohu pri dosahovaní cieľov stratégie 
EÚ do roku 2020;...“ (EP2)

„33. zastáva názor, že súčasný rozpočet dostatočne neodráža finančné potreby na riešenie 
výziev 21. storočia; vyzýva Komisiu, aby predložila ambiciózny návrh, aby bola stratégia EÚ 
2020 úspešná; “ (EP1)

„3.9.1. Reformovať rozpočet EÚ v súlade s lisabonskou stratégiou: Všeobecne musí 
prebehnúť opätovné posúdenie dotovania jednotlivých politík v súlade s lisabonskou 
stratégiou a orientovať dotovanie na výskum a konkurencieschopnosť, životné prostredie 
a klímu, investície do udržateľného využívania energie; produktívne verejné výdavky na 
zatraktívnenie príslušného miesta pre podniky resp. ich udržanie na mieste, aktívnu politiku 
trhu práce, zlučiteľnosť pracovného a rodinného života, sociálnu súdržnosť, zabránenie 
chudobe a tvorbu nových a kvalitných pracovných miest. V budúcom finančnom rámci na 
roky 2014 – 2020 by sa mala zohľadniť aj diskusia o reforme rozpočtu EÚ so zreteľom na 
lisabonskú stratégiu. Účinné uskutočňovanie európskych cieľov tiež vyžaduje, aby do diskusie 
o financovaní štrukturálnej politiky a politiky súdržnosti po roku 2013 bolo zahrnuté 
zdôraznenie regionálneho rozmeru.“ (EHSV)
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Spoločná poľnohospodárska politika
„9. ľutuje, že v pôvodných návrhoch stratégie EÚ 2020 sa nevyskytla zmienka o 
poľnohospodárskom sektore napriek jeho potenciálu aktívne prispievať k splneniu hlavných 
budúcich úloh; je presvedčený, že so správnym politickým rámcom a primeranými 
rozpočtovými zdrojmi môžu poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo zohrávať významnú 
úlohu v celkovej stratégii EÚ určenej na zabezpečenie hospodárskej obnovy a dosiahnutie 
cieľov zmeny klímy a zároveň prispieť k európskej a svetovej potravinovej bezpečnosti, rastu 
a vytáraniu pracovných miest;“ (EP1)

„63. poukazuje na to, v rámci stratégie EÚ 2020 by sa mala zvážiť reforma SPP do roku 2013 
a stratégia udržateľného lesného hospodárstva; je presvedčený, že so správnym politickým 
rámcom a primeranými rozpočtovými zdrojmi môžu poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
zohrávať významnú úlohu v celkovej stratégii EÚ určenej na zabezpečenie hospodárskej 
obnovy, pričom súčasne môžu prispievať k potravinovej bezpečnosti EÚ a celého sveta, 
zachovaniu vidieckej krajiny, ktorá predstavuje 90 % územia EÚ, k zaisteniu ochrany 
pracovných miest vo vidieckych oblastiach a zabezpečeniu environmentálnych prínosov, a 
významne tiež môžu prispieť k hľadaniu alternatívnych zdrojov;“ (EP5)

Politika súdržnosti
„Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť sú piliere stratégie Európa 2020 s cieľom 
zabezpečiť, aby celková energia a kapacita bola využitá a zameraná na dosiahnutie priorít v 
rámci stratégie. Politika súdržnosti a štrukturálne fondy sú dôležité nielen samy osebe, ale sú 
zároveň kľúčovými nástrojmi na dosiahnutie priorít v oblasti inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu v členských štátoch a regiónoch.“ (COM1)

„25. ...domnieva sa, že politika súdržnosti je pre svoje strategické zameranie, silnú a záväznú 
podmienenosť, individuálne zásahy a monitorovanie a technickú pomoc účinným a efektívnym 
mechanizmom na uskutočňovanie stratégie EÚ do roku 2020;“ (EP2)

„28. zdôrazňuje, že silná a dobre financovaná politika súdržnosti, ktorá zahŕňa všetky 
európske regióny, musí tvoriť kľúčový prvok stratégie EÚ do roku 2020; vyjadruje 
presvedčenie, že táto politika aj so svojím horizontálnym prístupom je predpokladom 
úspešného splnenia cieľov stratégie EÚ do roku 2020, ako aj dosiahnutia sociálnej, 
hospodárskej a územnej súdržnosti v EÚ; odmieta všetky pokusy o racionalizáciu politiky 
súdržnosti a žiada, aby bol pri preskúmaní rozpočtu EÚ v plnej miere podporený regionálny 
rozmer;“ (EP2)

„30. zdôrazňuje, že politika súdržnosti nie je podriadená stratégii EÚ do roku 2020; 
zdôrazňuje, že zatiaľ čo priority politiky súdržnosti by mali byť v súlade s cieľmi stratégie EÚ 
do roku 2020, mal by sa ponechať priestor na dostatočnú flexibilitu, aby bolo možné 
zapracovať regionálne špecifiká a podporiť slabšie a najchudobnejšie regióny s cieľom 
prekonať sociálno-hospodárske ťažkosti, prírodne znevýhodnené podmienky a znížiť 
rozdiely;“ (EP2)
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„37. domnieva sa však, že EÚ by mala aj naďalej používať ako svoje hlavné mechanizmy 
financovania Kohézny fond a štrukturálne fondy, ktoré majú osvedčené a funkčné metódy 
poskytovania prostriedkov; domnieva sa, že nie je potrebné vytvoriť nové samostatné 
tematické fondy, ktoré by boli určené na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ do roku 2020, a 
namiesto toho usudzuje, že by sa mali zahrnúť do politiky súdržnosti a rozvoja vidieka;“ 
(EP2)

„2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je svojím decentralizovaným prístupom a systémom 
viacúrovňového riadenia jedinou politikou Európskej únie zameranou na prepojenie cieľov 
stratégie Európa 2020 a nových výziev s miestnymi a regionálnymi orgánmi, pričom však 
potrebuje primerané finančné prostriedky. Preto by sa politika súdržnosti mala aj naďalej 
zameriavať na ciele udržateľného hospodárskeho rastu, sociálneho začlenenia, zamestnanosti 
a boja proti klimatickým zmenám, ako aj kvality a efektívnosti poskytovaných verejných 
služieb;“ (COR)

Vonkajšia dimenzia
„5. h) Stratégia bude zahŕňať silný vonkajší rozmer, aby sa zabezpečilo uplatňovanie 
nástrojov a politík EÚ na účely presadzovania našich záujmov a pozícií na globálnej scéne 
prostredníctvom účasti na otvorených a spravodlivých trhoch na celom svete.“ (EC1)

„64. zdôrazňuje, že väčšiu pozornosť treba venovať vonkajšiemu rozmeru stratégie EÚ 2020; 
naliehavo žiada Komisiu o širší a komplexnejší prístup k svojej vonkajšej činnosti v súlade 
s koncepciou EÚ v oblasti súdržnosti politík v prospech rozvoja; vyzýva Komisiu, aby svoju 
obchodnú politiku EÚ v rámci stratégie EÚ 2020 využila aj na presadzovanie hlavných 
hodnôt Únie, ako sú presadzovanie ľudských práv, demokracie, zásad právneho štátu a 
základných slobôd, ako aj ochrana životného prostredia;“ (EP5)

STANOVENIE PRIORÍT

„41. domnieva sa, že EÚ by mala začať veľké hospodárske projekty, ako napríklad skutočnú 
európsku energetickú sieť, dokončenie projektu Galileo, široké uplatňovanie ekologických 
technológií vrátane systematickej renovácie stavebného fondu EÚ, elektronické zdravotníctvo 
a zdokonaľovanie a aktualizácia infraštruktúry informačných a komunikačných technológií;“ 
(EP1)

„21. žiada, aby sa posilnil európsky prístup k financovaniu inovácií a zabránilo sa súčasnej 
roztrieštenosti a krátkodobej orientácii; zastáva názor, že poskytnutie dostatočného množstva 
finančných prostriedkov je nevyhnutnou zložkou rozvoja inovácií, a preto je potrebné výrazne 
zvýšiť rozpočet EÚ pre inovácie; žiada, aby sa táto otázka zvážila v nadchádzajúcej revízii 
súčasného finančného rámca a v procese plánovania v súvislosti s finančným výhľadom na 
roky 2014 – 2020;...“ (EP4)

„26. zdôrazňuje, že Európa by mala byť priekopníkom v rozvoji internetových technológií a 
nízkouhlíkových aplikácií IKT; navrhuje, aby sa rozpočet EÚ v oblasti výskumu IKT 
v nasledujúcom finančnom výhľade zdvojnásobil;“ (EP4)
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„50. ...navrhuje, aby sa rozpočet na výskum EÚ v oblasti IKT zdvojnásobil a aby sa v rámci 
budúceho finančného výhľadu rozpočet na zavádzanie IKT zvýšil štvornásobne;“ (EP3)

„19. zdôrazňuje, že hlavné projekty v oblasti výskumu a vývoja, kľúčové investície do 
energetickej infraštruktúry, nová kompetencia EÚ v oblasti vesmírnej politiky, ako aj 
inovačná politika EÚ si vyžadujú pevnú, dôveryhodnú a udržateľnú finančnú podporu EÚ, ak 
sa majú dosiahnuť kľúčové ciele Únie do roku 2020;“ (EP5)

„29. ...vyzýva Komisiu, aby v rozpočte Spoločenstva zvýšila celkové finančné prostriedky 
určené na výskum a vývoj;“ (EP5)

„50. konštatuje, že na riešenie klimatického problému budú do roku 2020 a po tomto období 
potrebné významné investície do energetickej infraštruktúry vrátane investícií do 
zdokonalenia európskych energetických sietí, skutočná európska energetická inteligentná 
supersieť, tzv. zelené koridory, prepojenia, dokončenie projektu Galileo, ekologické 
technológie, elektronické zdravotníctvo, program transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a 
slobodný a spravodlivý prístup k IKT a širokopásmovému internetu;“ (EP5)

„55. opätovne pripomína svoju žiadosť o zabezpečenie primeraného financovania na podporu 
čistých, udržateľných a efektívnych nízkouhlíkových energetických technológií v celkovej 
výške najmenej 2 miliardy EUR ročne z rozpočtu EÚ, ktoré by sa vynakladali dodatočne 
k 7RP a CIP od roku 2010;...“ (EP5)

„49. ...vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby energetickej účinnosti pripísali popredné 
miesto v rámci agendy EÚ, ako aj popredné miesto v oblasti rozpočtu;“ (EP5)

„51. pripomína, že Únia musí účinnejšie investovať do jestvujúcich dopravných infraštruktúr, 
napríklad TEN-T, aby posilnila tvorbu pracovných miest, zlepšila sociálnu a teritoriálnu 
súdržnosť a vytvorila udržateľný a interoperabilný dopravný systém; vyzýva na súhru medzi 
jednotlivými druhmi dopravy a rozumné využitie logistiky, keďže dekarbonizácia odvetvia 
dopravy a jeho udržateľnosť si bude vyžadovať inovácie, nové technológie a finančné 
zdroje;“ (EP5)

„34. zdôrazňuje, že Parlament tiež označil mládež za kľúčové prioritu v rozpočte na rok 2011 
a že jasne vyjadril svoj zámer naďalej finančne podporovať všetky dôležité programy v tejto 
oblasti;“ (EP5)

KOMPLEMENTARITA S NÁRODNÝMI ROZPOČTAMI

„19. domnieva sa, že členské štáty by mali uviesť, ako použili financie EÚ na dosiahnutie 
rôznych cieľov stratégie EÚ 2020...;“ (EP1)

„55. ...v tejto súvislosti žiada, aby Komisia a členské štáty bezodkladne vytvorili 
harmonogram financovania, ku ktorému sa zaviažu, aby sa od roku 2010 zabezpečil prísun 
finančných prostriedkov na rôzne iniciatívy plánu SET, ako aj na doplnkové iniciatívy;“ 
(EP5)
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KVALITA VÝDAVKOV

„Viacročný finančný rámec EÚ bude taktiež musieť odrážať dlhodobé priority v oblasti rastu. 
Po schválení priorít ich plánuje Komisia zahrnúť do svojich návrhov na najbližší viacročný 
finančný rámec, ktorý by mal byť vypracovaný v budúcom roku. Diskusia by sa nemala 
zameriavať iba na úrovne financovania, ale aj na spôsob, ako navrhnúť rôzne nástroje 
financovania, ako sú štrukturálne fondy, fondy na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka, 
rámcový program pre výskum a rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie, aby 
sme dosiahli ciele v rámci stratégie Európa 2020 tak, aby bol maximalizovaný vplyv, 
zabezpečená účinnosť a pridaná hodnota EÚ. Bude nevyhnutné nájsť spôsoby zvyšovania 
vplyvu rozpočtu EÚ, ktorý, hoci nie je veľký, môže v prípade jeho pozorného nasmerovania 
pôsobiť ako katalyzátor.“ (KOM1)

„19. domnieva sa, že... financovanie EÚ by malo byť podmienené dosahovaním výsledkov a 
kompatibilitou s cieľmi stratégie EÚ 2020;“ (EP1)

„6. kritizuje skutočnosť, že neexistuje celkové posúdenie vplyvu výdavkov vyčlenených v rámci 
politiky súdržnosti na regionálny rozvoj; vyzýva Komisiu, aby posúdila územný dosah 
účelového vyčleňovania prostriedkov zo štrukturálnych fondov na lisabonskú stratégiu a aby 
zhodnotila, či tento systém skutočne prispieva k vyváženému a súdržnému regionálnemu 
rozvoju;“ (EP2)

„32. domnieva sa, že by sa mali stanoviť konkrétne ciele kompatibilných nástrojov 
financovania pre MSP s cieľom zaručiť digitálnu interoperabilitu a dostupnosť a že by mali 
jasne zahŕňať ciele EÚ v oblasti ekologických inovácií;“ (EP5)

„40. zdôrazňuje, že je dôležité stanoviť minimálnu výšku pridelených prostriedkov malým 
a stredným podnikom vo verejných výzvach zverejnených v rámci výskumných a inovačných 
iniciatív na základe rovnakého záväzku, ako bol prijatý pre siedmy rámcový program (15 % 
zdrojov v programe spolupráce);“ (EP4)

„46. je presvedčený, že pravidlá prideľovania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ by
sa mali upraviť tak, aby zohľadňovali potrebu podporovať inovácie, ktoré znižujú náklady a 
zlepšujú využívanie zdrojov;“ (EP5)

„30. zdôrazňuje, že je dôležité zjednodušiť financovanie výskumu a vývoja a obmedziť 
byrokraciu, aby podniky založené na znalostiach dosiahli maximálnu účinnosť a aby bolo 
možné podporiť nové pracovné príležitosti;“ (EP5)

„44. domnieva sa, že výraznejšiu podporu inovácií musí vždy sprevádzať zníženie 
administratívnej záťaže žiadateľov; vyzýva Komisiu, aby odstránila byrokraciu 
prepracovaním postupov rámcového programu a vytvorením výboru užívateľov;“ (EP4)


