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B7-0131/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu o plnení stratégie EÚ pre podunajskú oblasť

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 192 a článok 265 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie o európskej stratégii pre podunajskú oblasť 
(O-0150/09 – B7-0240/2009),

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 21. januára 2010 o európskej stratégii 
pre podunajskú oblasť (P7-TA(2010)0008),

– so zreteľom na stratégiu EÚ pre región Baltského mora,

– so zreteľom na zasadnutie Európskej rady z 18. – 19. júna 2009, na ktorom bola Komisia 
vyzvaná, aby do roku 2010 vypracovala európsku stratégiu pre podunajskú oblasť,

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

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov s názvom Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť 
z októbra 2009,

– so zreteľom na pracovný program Rady na najbližších 18 mesiacov, ktorý pripravilo 
španielske, belgické a maďarské predsedníctvo,

– so zreteľom na oznámenie Európskej komisie o stratégii Európskej únie pre podunajskú 
oblasť a jej akčný plán, ktoré bolo prijaté 8. decembra 2010,

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v Lisabonskej zmluve sa územná súdržnosť uznáva ako jeden z cieľov Európskej 
únie (článok 3 Zmluvy o EÚ),

B. keďže makroregionálne stratégie sú zamerané na lepšie využívanie jestvujúcich zdrojov 
s cieľom riešiť otázky územného rozvoja a nájsť spoločné odpovede na spoločné výzvy,

C. keďže v stratégii pre región Baltského mora už bol navrhnutý model koordinácie politík 
a financovania EÚ v geopolitických územných celkoch – makroregiónoch – definovaných 
na základe osobitných kritérií,

D. keďže podunajská oblasť, ktorú tvorí 14 európskych krajín a 115 miliónov ľudí vnútri aj 
mimo EÚ (Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Českú republiku, Slovinsko, Maďarsko, 
Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, 
Moldavsko a Ukrajina), predstavuje územie, na ktorom možno rozvinúť intenzívnejšiu 
súčinnosť medzi rozličnými politikami EÚ – politikou súdržnosti, dopravnou, 
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hospodárskou, energetickou a environmentálnou politikou, ako aj politikou rozšírenia 
a susedskou politikou,

E. keďže stratégia EÚ pre podunajskú oblasť by preto mala spájať hospodárske, 
environmentálne, sociálne a kultúrne prvky,

F. keďže Dunaj sa považuje za prostriedok umožňujúci rozšírenie Európskej únie,

G. keďže podunajská oblasť predstavuje vzájomne prepojený makroregión s heterogénnymi 
hospodárskymi kapacitami,

H. keďže hospodársky rozvoj podunajskej oblasti významne zvýši ekonomické bohatstvo 
tohto makroregiónu a podporí zamestnanosť,

I. keďže Európska rada na svojom zasadnutí v júni 2009 vyzvala Komisiu, aby do konca 
roka 2010 vypracovala stratégiu EÚ pre podunajskú oblasť,

1. domnieva sa, že rozšírenie Európskej únie a významné nadnárodné problémy ako 
hospodárska kríza, environmentálne hrozby, udržateľná doprava, energetická prepojenosť, 
udržateľnosť zdrojov, ekologické využívanie vodných zdrojov ukazujú, že narastá 
vzájomná závislosť jednotlivých štátov, myslenie vychádzajúce z jednotlivých sektorov už 
nie je vhodné a že v tejto súvislosti otvára vytváranie makroregiónov nové, reálnejšie 
vyhliadky na spoluprácu uplatňovaním koordinovaného prístupu k trvalo udržateľnému 
rozvoju na širšej regionálnej územnej úrovni a stanovením efektívnejšieho využívania 
obrovského rozvojového potenciálu podunajskej oblasti;

2. zdôrazňuje preto, že táto stratégia by sa mala stanoviť v rámci cieľa politiky súdržnosti 
týkajúceho sa územnej spolupráce (cieľ 3) a opierať sa o zjednotený, medziodborový 
a územný prístup zameraný na lepšie koordinovanie politík medzi rôznymi úrovňami 
správy na danom území, a to s dôrazom na dôležité otázky;

3. zdôrazňuje, že jej súlad s cieľmi stratégie EÚ 2020 zaručuje, že stratégia zodpovedá 
európskym trendom rozvoja a záväzku EÚ v prospech inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu a napomôže zvýšiť prosperitu, bezpečnosť a mier tým, že poskytne 
nové, dodatočné výhody v politickej, hospodárskej a kultúrnej oblasti;

4. vyjadruje presvedčenie, že stratégia pre podunajskú oblasť, ak ju podporí silná politická 
angažovanosť členských štátov, by mohla predstavovať významný prínos k celkovému 
úspechu a účinnosti stratégie obnovy Európy po nedávnych rokoch hospodárskej 
a finančnej krízy a súčasne poskytnúť nové stimuly pre udržateľný rast na regionálnej, 
vnútroštátnej a európskej úrovni, a to nielen v rámci strednej a južnej Európy, ale aj 
v oveľa širšom geografickom kontexte;

5. zdôrazňuje, že stratégia pre podunajskú oblasť spoločne s rôznymi formami cezhraničnej 
spolupráce, ktoré sú jej súčasťou, by sa ľahko mohla stať kľúčovým faktorom 
hospodárskeho a environmentálneho rozvoja a mohla by povzbudiť miestne a regionálne 
úsilie a rozvojové potreby, prispieť k vytvoreniu pevných cezhraničných vzájomných 
vzťahov v rôznych typoch priemyselných dodávateľských reťazcov, projektov spolupráce 
na komunálnej úrovni a podnetov v oblasti modernizácie nadnárodnej dopravy;
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6. konštatuje, že úspešné plnenie stratégií ukončenia rozpočtovej angažovanosti, ktoré prijali 
alebo majú prijať členské štáty, čiastočne závisí od schopnosti, kapacít a pripravenosti 
subjektov na komunálnej úrovni zasahovať do regionálnych trhov práce prostredníctvom 
projektových iniciatív, ktoré oživia miestny dopyt po pracovných silách, vytvoria základ 
pre inteligentný rast šetrný voči životnému prostrediu, zlepšia spoluprácu 
medzi hraničnými regiónmi jednotlivých štátov a zabezpečia dlhodobý rozvoj európskej 
siete vodnej dopravy; z tohto pohľadu je obzvlášť dôležité začleniť stratégiu 
pre podunajskú oblasť do rámca dlhodobej strategickej vízie environmentálneho 
a priemyselného rozvoja Európy a zabezpečiť, aby jej bola poskytnutá silná a rozhodná 
politická podpora všetkých členských štátov;

7. berie na vedomie strednodobé a dlhodobé predpovede, ktoré naznačujú, že regióny 
na juhu Európy – vrátane členských štátov ležiacich v juhovýchodnej časti Európy – 
obzvlášť postihnú dôsledky zmeny klímy; je presvedčený, že v tomto ohľade musí 
stratégia pre podunajskú oblasť zohrávať dôležitú úlohu a mala by sa plánovať s cieľom 
zmierniť negatívne vplyvy súvisiace so zmenou klímy v podunajských regiónoch, a to 
s prihliadnutím na zložitú funkciu a povahu siete riek (dodávky vody, ekologické 
hľadiská, dopravná infraštruktúra, zavlažovanie a poľnohospodársky rozmer, chránené 
živočíšne a rastlinné druhy atď.);

8. upozorňuje, že stredná Európa je z ekologického hľadiska jednou z najbohatších, ale 
zároveň najzraniteľnejších oblastí v Európe, ktorá sa vyznačuje veľmi rôznorodým 
ekosystémom a veľkou hodnotou, a preto si vyžaduje vysoký stupeň ochrany; cieľom 
európskej stratégie pre podunajskú oblasť je vytvoriť životaschopnú, udržateľnú a súčasne 
rozvinutú a prosperujúcu podunajskú oblasť riadením environmentálnych rizík, ako sú 
záplavy a priemyselné znečistenie, ako aj dohliadaním na kvalitu a kvantitu vodných 
zásob a zabezpečením ich udržateľného využívania, zachovaním biodiverzity, krajiny 
a kvality ovzdušia a pôdy;

9. zdôrazňuje, že inteligentný hospodársky rozvoj a investície sú veľmi sľubné oblasti 
hospodárskeho rastu; domnieva sa, že ekologické technológie a ekologicky šetrná 
modernizácia, napríklad zvýšená energetická účinnosť a lepšie nakladanie s odpadom, 
môžu prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu a k zníženiu negatívnych vplyvov 
hospodárskej činnosti na životné prostredie;

10. zdôrazňuje, že podunajská oblasť je bránou Európy na západný Balkán, a preto európska 
stratégia pre podunajskú oblasť nielenže prospieva zlepšeniu susedských vzťahov 
v strednej Európe, ale je tiež prínosom pre politiku EÚ týkajúcu sa východnej Európy, 
a predstavuje tak pre celú Úniu vynikajúcu príležitosť, ako posilniť politickú 
a hospodársku spoluprácu s Balkánom a v dôsledku toho prispieť k rozšíreniu a upevneniu 
procesu európskej integrácie v regióne;

11. uznáva dôležitú úlohu, ktorú stratégia pre podunajskú oblasť zohráva pri podpore 
ekologického hospodárstva a ekologických inovácií a v širšom zmysle výskumu a inovácií 
zameraných na vznik nového konkurencieschopného nízkouhlíkového hospodárstva 
a na výraznejšie uplatňovanie ekologických prístupov pri vytváraní projektov cezhraničnej 
priemyselnej spolupráce;

12. zdôrazňuje, že ekologickým spôsobom dopravy, ako je železničná alebo vnútrozemská 
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lodná doprava, by sa mala priradiť prioritná pozornosť pri plánovaní systémov dopravy 
v regióne, pričom by sa mali v plnej miere rešpektovať všetky podstatné prvky platného 
acquis EÚ;

13. nabáda na posilnenie kultúrneho prostredia v podunajskej oblasti presadzovaním 
kultúrneho dialógu, podporovaním výmenných programov univerzít a projektov 
pre mládež na základe nadnárodnej spolupráce, napomáhaním udržateľného cestovného 
ruchu a ochranou historického a architektonického dedičstva;

14. zdôrazňuje základnú potrebu spolupráce v kultúrnych projektoch s cieľom podporovať 
medzikultúrny dialóg a porozumenie medzi krajinami podunajskej oblasti; zdôrazňuje 
v tejto súvislosti aktívne zapojenie mladých ľudí prostredníctvom kultúrnych 
a vzdelávacích projektov, aby sa vytvorili mnohonárodné siete;

15. nabáda na politickú angažovanosť s cieľom posilniť dôveru občanov a zainteresovaných 
strán voči politickým a miestnym orgánom;

16. zdôrazňuje nutnosť koordinovaného prístupu s cieľom zefektívniť využívanie všetkých 
dostupných zdrojov EÚ v krajinách podunajskej oblasti, aby bolo možné čo najlepšie 
splniť ciele stratégie; zdôrazňuje tiež, že je potrebná dostatočná flexibilita, aby sa umožnil 
rozvoj projektov súvisiacich so stratégiou pre podunajskú oblasť v rámci jestvujúcich 
prevádzkových programov;

17. zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť potrebnú technickú pomoc pri realizácii opatrení 
a projektov vykonávaných v rámci stratégie Európskej únie pre podunajskú oblasť 
(EUSDR); domnieva sa, že pri plánovaní finančného rámca stratégie treba viac uznať 
a zvážiť náklady na technickú pomoc a že finančné prostriedky poskytované na pomoc by 
mali byť partnerom dostupné, ak sa používajú na účely a opatrenia koordinované 
na makroregionálnej úrovni;

18. zdôrazňuje, že nevyčerpané finančné prostriedky by tiež mohli byť zdrojom financovania 
makroregionálnych projektov, pričom tieto prostriedky by mali byť na konci príslušného 
finančného výhľadu čiastočne alebo úplne presunuté;

19. vyzýva Komisiu, aby pravidelne informovala Európsky parlament o stave vykonávania 
stratégie EÚ pre podunajskú oblasť a viedla s ním o tom konzultácie;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov 
a ďalším príslušným inštitúciám.


