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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o príprave schvaľovacieho postupu o strategických usmerneniach Spoločenstva na roky 
2007-2013 (Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti)
(2006/0000(INI))

Európsky parlament, 

– v súlade s oznámením Komisie o Kohéznej politike na podporu rastu a zamestnanosti: 
strategické usmernenia Spoločenstva na roky 2007-2013" (KOM(2005)0299),

– v súlade s článkom 23 a 24 návrhu nariadenia Rady (ES), ktorým sa zakladajú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR), Európskom sociálnom 
fonde (ESF) a Kohéznom fonde, ako aj s odvolaním na jeho záver zo 6. júla 2005 k 
tomuto návrhu1, 

– v súlade s návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja so všeobecnými ustanoveniami ako aj s odkazom na jeho 
legislatívny záver zo 6. júla 2005 k tomuto návrhu2, 

– v súlade s návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Kohézneho 
fondu ako aj s odkazom na jeho záver zo 6. júla 2005 k tomuto návrhu 3,

– v súlade s návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom 
fonde ako aj s odkazom na jeho legislatívny záver zo 6. júla 2005 k tomuto návrhu4, 

– v súlade s návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskeho 
združenia pre cezhraničnú spoluprácu ako aj s odkazom na jeho legislatívny záver zo 6. 
júla 2005 k tomuto návrhu5, 

– na základe článku 158 zmluvy ES 

– v súlade so závermi Európskej rady z marca 2005, 

– v súlade so závermi Európskej rady z Lisabonu z 23. a 24. marca 2000,

– v súlade s oznámením Komisie na jarné zasadnutie Rady Európy – spolupráca pre rozvoj 
a pracovné miesta – nový začiatok lisabonskej stratégie (KOM(2005)0024), 

– v súlade s integrovanými usmerneniami na podporu rastu a zamestnanosti z 12. apríla 
2005 (KOM(2005)0141),

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0277.
3 P6_TA(2005)0277.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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– v súlade s oznámením Komisie zo 17. mája 2005 „Tretia predbežná správa o súdržnosti: 
Na ceste k partnerstvu pre rast, zamestnanosť a súdržnosť“ (KOM(2005)0192), 

– v súlade so závermi Rady Európy o finančnom výhľade v Decembri 2005, 

– v súlade so závermi Rady Európy z Göteborgu z 15. a 16. júna 2001, 

– s odkazom na jeho záver z 13. marca 2003 ku "Gender Mainstreaming" v Európskom 
parlamente1, 

– v súlade s rámcovou stratégiou Spoločenstva na presadzovanie zrovnoprávnenia žien a 
mužov (2001-2005) (KOM(2000)0335), pracovným programom Komisie na roky 2001, 
2002, 2003, 2004 a 2005 (KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, KOM(2003)0098) a 
výročnými správami o rovnosti príležitostí pre ženy a mužov v Európskej únii na roky 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, 
KOM(2003)0098, KOM(2004)0115 a KOM(2005)0044), 

– na základe článku 161 zmluvy ES, 

– na základe článku 45 jeho obchodného poriadku, 

A. so zvážením, že usmernenia kohéznej politiky sú dôležitou súčasťou európskej politiky na 
zvládnutie globálnych výziev, 

B. vo vedomí, že výzvy na európsku kohéznu politiku nadobudli úplne novú kvalitu s 
rozšírením EÚ o 10 (12) nových členských štátov, 

C. víta preto pripravenosť všetkých zúčastnených sledovať súčasne rokovania k IIV, 
nariadenia a usmernenia, aby nebránili čo najskoršiemu ukončeniu zákonodarného 
procesu, 

D. objasňuje pritom, že takýto postup zreteľne sťažuje zainteresovanie sociálnych partnerov, 
nevládnych organizácií, spoločenstiev a regiónov do tvorby programu, Parlament ho však 
podporí, 

E. očakáva, že v budúcnosti Rada lepšie zvládne svoju európsku zodpovednosť, 

F. so zvážením, že sa reforma štrukturálnej politiky na najbližšie programové obdobie 2007-
2013 zameria na silnejšiu strategickú prípravu, aby sa zabránilo tomu, že sa konkrétne 
akcie dostanú do vzájomného rozporu, 

G. so zvážením, že sa musí lepšie zdôrazniť mestský rozmer európskej štrukturálnej politiky, 
aby na jednej strane mohli centrá aglomerácie ešte lepšie zvládnuť svoju kľúčovú rolu na 
zvýšenie európskej konkurencieschopnosti ako aj na druhej strane lepšie pristúpiť k 
špecifickým mestským problémom ako je sociálne vylúčenie, 

H. so zvážením, že mestské a priľahlé vidiecke priestory treba vnímať ako integrovaný 

  
1 ABl. C 61 E vom 10.3.2004, S. 384.
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hospodársky priestor, ktorý si vyžaduje silnejšie integrovanú a symbiotickú stratégiu 
rozvoja, 

I. so zvážením, že sledovaním Lisabonskej stratégie sa nesmie oslabiť sociálna, hospodárska 
a teritoriálna súdržnosť Únie, 

J. so zvážením, že so zreteľom na rozdiely v životnej úrovni, ktoré rozšírením prudko 
vzrástli, sú poskytované prostriedky na štrukturálnu politiku veľmi nízke a preto sa musí 
ich použitie ešte viac skoncentrovať na najpotrebnejšie a najefektívnejšie opatrenia, 

K. víta skutočnosť, že kohézna a regionálna politika sa vnímajú ako celok, 

L. poukazuje na význam zníženia rozdielov na jednej strane medzi členskými štátmi a na 
druhej strane medzi európskymi regiónmi, 

M. zdôrazňuje potrebu dostatočnej, rozumnej a včasnej strednej vybavenosti, ako je to 
uvedené v jeho záveroch o finančných predpokladoch (závery z 8. júna o politických 
výzvach a rozpočtových prostriedkoch rozšírenej Únie 2007-20131, z 1. decembra 2005 o 
inštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového správania sa2 a z 
18. januára 2006 o stanovisku Rady Európy k finančným predpokladom a k obnoveniu 
inštitucionálnej dohody 2007-20133), 

N. so zvážením, že teritoriálna spolupráca je dôležitou súčasťou štrukturálnej politiky, ktorá 
musí byť vybavená primeranými finančnými prostriedkami a musí byť zahrnutá do 
celkového strategického plánovania, 

1. zdôrazňuje, že návrh Komisie k strategickým usmerneniam určuje priority Spoločenstva 
na podporu vyváženého harmonického a trvalého rozvoja a sleduje lisabonské a 
göteborgské ciele, 

2. je toho názoru, že usmernenia nesmú obmedzovať nariadenia o jednotlivých fondoch, ale 
majú zdôrazniť len strategické priority Únie a v tejto súvislosti poukazuje na potrebu 
dostatočnej flexibility pre regióny, aby mohli špecificky reagovať na požiadavky v rámci 
regiónov; 

3. pritom poukazuje na rozličné potreby priemyselných regiónov, vidieckych regiónov, miest 
a mestských oblastí, riedko osídlených a ultra-periférnych regiónov a ostrovných, 
horských a pohraničných regiónov; 

4. v každom prípade poukazuje na to, že presadenie lisabonskej stratégie je v prvom rade 
úlohou členských štátov a že kohézna politika môže byť zohľadnená len v rámci jej 
pôvodných cieľov na dosiahnutie lisabonských cieľov; 

5. odmieta „Earmarking“ na dosiahnutie lisabonských cieľov v rámci kohéznej politiky; 

  
1 P6_TA(2005)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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6. poukazuje na to, že Parlament v rámci kohéznej politiky zavedenie neakceptuje rozličných 
právnych štandardov; 

7. konštatuje, že Radou navrhnuté pravidlo o výnimkách na aplikáciu pravidla R+2 do roku 
2010 sa považujú za potrebné; 

8. víta spojenie rastu zamestnanosti a produktivity;

9. považuje za potrebné použiť skromné finančné prostriedky inteligentne, efektívne a 
koncentrovane, aby sa dosiahla čo najväčšia európska pridaná hodnota, namiesto toho, 
aby sa pracovalo podľa princípu „polievacej krhly“; 

10. ešte raz zdôrazňuje význam dobrého partnerstva medzi všetkými zúčastnenými a 
podporuje ich jasné zakotvenie do nariadení a usmernení a tým podporuje posilnenie 
občianskej spoločnosti, 

11. vyzýva Komisiu, aby podporovala verejno-súkromné partnerstvá (VSP) ako ofenzívny 
nástroj financovania, aby sa s členskými štátmi nezaobchádzalo rozdielne. Pritom dôrazne 
podporuje možnosti, ktoré na to poskytuje JESSICA, JEREMY a JASPER; 

12. víta koncentráciu usmernení na tri priority a výslovne vyzýva pri všetkých troch 
prioritách na to, aby sa vždy adekvátne zohľadnila rovnosť príležitostí žien a mužov; 

Urobiť Európu a jej regióny atraktívnejším priestorom pre
investície a prácu
13. podporuje rozhodnutie o trvalej dopravnej infraštruktúre, ktorá zahŕňa zlepšenie 

infraštruktúry železníc a verejnej osobnej dopravy; 
14. zvlášť by sa mala rozvíjať dopravná infraštruktúra na vonkajších hraniciach pôvodnej EÚ 

k teraz novým a medzi členskými štátmi, kde sa tak ešte v dostatočnej miere nestalo; 
15. zdôrazňuje, že trvalý rozvoj znamená predovšetkým v nových členských štátoch 

vyhovieť zákonom o životnom prostredí v oblasti vody, odpadu, vzduchu, ochrany 
prírody a druhov a podporuje trvalé šetrenie prírodnými zdrojmi, najmä vodou; 

16. výslovne podporuje možnosť zásahu fondov do oblasti trvalej energetickej politiky a 
výslovne víta využívanie obnoviteľného získavania energie v oblasti elektriny, tepla a 
dopravy; 

17. v tejto súvislosti poukazuje na potrebu využitia integrovaného rozvoja mesta a rozvoja 
mestských oblastí na väčšiu energetickú efektívnosť; 

18. žiada posilnenie trvalého mestského rozvoja a najmä vzťahov mesta a okolitého vidieka; 

Zlepšenie poznatkov a inovácie pre rast 
19. víta mimoriadnu koncentráciu na tému výskumu a rozvoja (VaR) najmä podporu tvorby 

zhlukov špičkovej technológie a MSP a sektora IKT; 
20. poukazuje na úzke spojenie medzi VaR a vzdelávaním ľudí a vyzýva Komisiu, aby 

integrovanými projektami umožnila jednoduché a transparentné možnosti spoločného 
financovania pomocou fondov; 
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21. opakuje požiadavku, aby mohli všetky regióny za rovnakých podmienok vykonávať 
projekty VSP v oblasti VaR a IKT; 

Väčšie množstvo a kvalitnejšie pracovné miesta 
22. zdôrazňuje význam investícií do ľudských zdrojov, najmä za predpokladu 

demografických zmien v našej spoločnosti v nasledujúcich rokoch; 

23. žiada, aby ESF podporoval tie stratégie členských štátov, ktoré sú súlade s integrovanými 
usmerneniami a odporúčaniami v rámci európskej stratégie zamestnanosti a s relevantným 
určením cieľov Spoločenstva v oblasti sociálnej integrácie, antidiskriminácie, podpory 
rovnoprávnosti a všeobecného a odborného vzdelania; 

24. víta tri akčné ťažiská usmernení v oblasti politiky zamestnanosti a zdôrazňuje, že v 
nijakom prípade nesmie prísť k zhoršeniu situácie zamestnankýň a zamestnancov; 

25. vyzýva Komisiu objasniť, čo rozumie pod „podporou celoživotného prístupu k práci“; 
vychádza z toho, že sa pod tým rozumejú projekty na mimoriadnu podporu mládeže, žien 
a starších zamestnankýň a zamestnancov; 

26. v tejto súvislosti žiada väčšiu podporu projektov „celoživotného vzdelávania“, ktoré sa 
týka tak podpory zlepšenia infraštruktúry vzdelávania, zlepšenia kvalifikovanosti 
personálu ako aj podpory nových smerov už v školskom a predškolskom vzdelávaní; 

27. objasňuje, že kvalifikované zamestnankyne a zamestnanci sa nerozvíjajú až odborným 
vzdelávaním, ale základ na to sa kladie už v detskom a mládežníckom veku a preto sa 
očakáva zlepšenie prístupu k predškolským zariadeniam a k školskému vzdelávaniu; 

28. očakáva, že sa ďalšie a celoživotné vzdelávanie bude považovať za investíciu do človeka 
a preto sa nebude vnímať a pokladať za podporu, ktorá sa v danom prípade tak aj 
označuje; 

29. vyzýva Komisiu , aby podporovala spoluprácu členských štátov najmä v oblasti rozvoja 
ľudských zdrojov a aby vhodným spôsobom oznámila najinovatívnejšie projekty činiteľov 
kohéznej politiky. Poukazuje na mimoriadny význam výmeny informácií medzi starými a 
novými členskými štátmi;

30. víta možnosť investície v oblasti zdravotnej infraštruktúry a ochrany pred zdravotnými 
rizikami; 

31. vyzýva Komisiu zaistiť, aby strategické usmernenia obsahovali len tie body, ktoré môžu 
byť prostredníctvom intervencií štrukturálnych fondov aj podporované; 

32. vyzýva Komisiu, aby pri všeobecnom nedodržiavaní kritérií:

• trvalého rozvoja, 

• Gender – Mainstreaming,

• práv podľa článku 13 zmluvy ES (Zákaz diskriminácie ľudí so zdravotným postihnutím, z 
rasových dôvodov, rozdielu pohlavia, náboženstva alebo sexuálnej orientácie),

• zákona o životnom prostredí 
vyžadovala zlepšenia alebo v danom prípade siahla na už vyplatené peniaze; 



PE 370.296v01-00 8/3 PR\605202SK.doc

External translation

SK

Teritoriálny aspekt kohéznej politiky 
33. zásadne podčiarkuje význam cieľa teritoriálnej súdržnosti ako nemeniteľného a 

neoddeliteľného doplnenia cieľa hospodárskej a sociálnej súdržnosti; 

34. opakovane žiada posilnenie finančnej podpory mestského priestoru; podporuje pritom 
potrebu flexibility regiónov pri rozvoji projektov, pretože na začiatku obdobia podpory 
nie je dostatočne zreteľné, ktoré mestské oblasti potrebujú v priebehu tohto obdobia 
podporu svojich projektov; 

35. posilňuje svoju podporu cezhraničnej spolupráce ako podstatného nástroja európskej 
integrácie a v rámci tohto nástroja žiada primerané zohľadnenie medziiným oblastí 
kultúry, životného prostredia, výmeny medzi správnymi úradmi a ochrany pred 
katastrófami a ochrany zdravia; 

36. žiada, aby členské štáty vo svojich operatívnych programoch vykazovali ťažisko 
inovačných opatrení a medzinárodnej spolupráce; 

37. žiada na kontrolu výdavkov jasné a transparentné pravidlá; 
38. poveruje svojho prezidenta, aby tento záver odovzdal Rade a Komisii. 
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ODÔVODNENIE

Rozdiely vnútri EÚ sa rozšírením v máji 2004 na 25 členských štátov výrazne zväčšili. 
Očakávané vstupy Bulharska a Rumunska ešte viac zvýraznia rozdiely. Plánované prostriedky 
štrukturálnych fondov, ktoré sú vo finančnom predpoklade na nové programové plánovacie 
obdobie naproti tomu nerastú v takej miere ako obyvateľstvo žijúce v oblastiach, v ktorých 
HDP činí menej ako 75% priemeru Spoločenstva: kým počet obyvateľov v cieľových 
oblastiach 1 („Konvergencia“) narastie o 46%, prostriedky štrukturálnych fondov na základe 
terajšej dohody o finančnom plánovaní narastú len o 31%. Európsky parlament sa pokúša v 
rámci rokovaní o inter-inštitucionálnej dohode o finančnom plánovaní zapracovať ešte 
navŕšenie prostriedkov štrukturálnych fondov, ako bolo formulované v „správe Böge“. EP má 
snahu čo najskorej realizovať čas začiatku programov v regiónoch čo najskorej. 

Právny základ
Zvýšené rozdiely stavajú Európsku úniu pred veľkú výzvu. Aby sa nová štrukturálna politika 
naďalej plnila podľa zmluvného cieľa v zmysle článku 158, t. j. aby sa posilnila jej  
hospodárska a sociálna súdržnosť a aby sa zmenšili rozdiely v stupni rozvoja rôznych 
regiónov. 
Z tohto dôvodu bude tým dôležitejšie použiť skromné finančné prostriedky inteligentne, 
efektívne a koncentrovane. Dôležitým nástrojom na dosiahnutie toho sú strategické 
usmernenia Spoločenstva, ktoré sú stanovené v článku 23 a 24 návrhu všeobecného 
nariadenia o štrukturálnych fondoch (KOM 2004 (492)). Podľa týchto článkov tvoria tieto 
fondy rámec na intervencie fondov a podľa schvaľovacieho postupu v zmysle článku 161 
zmluvy sa prijmú v priebehu troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti všeobecného 
nariadenia o štrukturálnych fondoch. 

Zmysel a cieľ usmernení 
Strategické usmernenia Spoločenstva majú za cieľ zamerať kohéznu politiku na obdobie 
2007-2013 viac na zvýšenie európskej konkurencieschopnosti v službách rastu a 
zamestnanosti. Na dosiahnutie toho, stavia Spoločenstvo predovšetkým na vede, inovácii a 
zhodnotení ľudských zdrojov. 
Pritom majú usmernenia týkajúce sa fondov viesť k tomu, aby sa strategický rámcový plán 
jednotlivých štátov a tým aj operačné programy viac orientovali na lisabonské a göteborgské 
stratégie. Pritom si Komisia sľubuje najmä od úrovne programového plánovania, že 

a) posilní sa strategická dimenzia kohéznej politiky 
b) miestni činitelia si viac osvoja lisabonské a göteborgské stratégie 

Na tento účel navrhujú usmernenia, aby spolufinancované programy použili prostriedky na 
nasledujúce tri priority: 

1. Zvýšenie atraktivity členských štátov ako aj ich regiónov a miest zlepšením prepojenia, 
zárukou primeranej kvality služieb a primeranej úrovne služieb ako aj zachovaním potenciálu 
životného prostredia, 
2. Podpora inovácií a podnikateľského ducha ako aj rastu hospodárstva na vedeckom základe 
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vybudovaním výskumných a inovačných kapacít, aj využitím nových informačných a 
komunikačných technológií, 
3. Vytvorenie väčšieho množstva a kvalitnejších pracovných miest, čím sa viac ľudí uvedie 
do zamestnaneckého pomeru alebo podnikateľskej činnosti, zlepší sa prispôsobivosť 
pracovných síl a podnikov a zvýšia sa investície do ľudských zdrojov. 

Ako horizontálne aspekty sa v usmerneniach pristúpi hlavne na význam miest pre rast a 
zamestnanosť, na podporu hospodárskej diverzifikácie vidieckych oblastí, ako aj na 
cezhraničnú a interregionálnu spoluprácu. 
Postoj a podnety Európskeho parlamentu 
Európsky parlament víta, že strategické usmernenia určujú priority Spoločenstva na podporu 
vyváženého, harmonického a trvalého rozvoja. 

Prv ako rozhodne Európsky parlament o schválení strategických usmernení podľa článku 161 
zmluvy, chcel by ešte upozorniť na niekoľko bodov, ktoré majú pre úspech novej 
štrukturálnej politiky zavedením strategických usmernení mimoriadny význam. 
Je chvályhodné, že sa kohézna politika má viac zamerať na lisabonskú stratégiu, ale v tejto 
súvislosti sa musí poukázať na to, že realizácia lisabonskej stratégie je v prvom rade úlohou 
členských štátov. Kohézna politika nemôže nahradiť úsilie členských štátov, ktoré je potrebné 
v mnohých oblastiach politiky na realizáciu ctižiadostivých cieľov lisabonskej stratégie. Tak 
nemôžu napríklad európske štrukturálne fondy bezprostredne prispieť k zníženiu počtu 
prerušení školskej dochádzky, ako sa to vyžaduje v usmerneniach. Tu sa žiada predovšetkým 
zodpovednosť členských štátov. Tu by sa nemali vyvolávať nijaké falošné očakávania. 

Ďalej sa nesmie lisabonská stratégia, t. j. posilnenie celoeurópskej konkurencieschopnosti, 
realizovať na úkor dosiahnutia cieľa silnejšej sociálnej a hospodárskej súdržnosti, ale musí v 
rámci strategických usmernení prispievať k jej posilneniu. 
Lisabonská stratégia musí pritom kráčať ruka v ruke s göteborgskou stratégiou za trvalým 
rozvojom hospodárstva. Göteborgská stratégia sa nepodriaďuje lisabonskej stratégii. 
Štrukturálne fondy sa smú použiť len na opatrenia, ktoré sú v súlade s cieľmi z Göteborgu. 
Viaceré nevládne organizácie právom kritizovali, že toto nie je v strategických usmerneniach 
dostatočne zdôraznené. 

V tejto súvislosti sa musí návrh Komisie na určenie prostriedkov („Earmarking“) kriticky 
prehodnotiť. Klasifikovanie opatrení, ktoré sú na jednej strane lisabonskej stratégii prospešné, 
na druhej strane nie, je obtiažne. Určenie prostriedkov štrukturálnych fondov skrýva v sebe 
okrem toho nebezpečenstvo, že sa regiónom neposkytne potrebná flexibilita pri tvorbe 
programov, aby sa mohli zamerať na svoje miestne a regionálne potreby. Ďalej sa musí 
zabrániť tomu, aby sa „účelovým viazaním“ nevybudovala nová kontrolná byrokracia, ktorá 
sťažuje rýchle vypracovanie programov a realizáciu projektov. 
Mimoriadny význam má pritom, kto určuje, ktoré opatrenia sa majú zahrnúť do lisabonskej 
stratégie. Predseda Komisie, na ktorého sa vzťahuje iniciatíva určenia prostriedkov 
("Earmarking") môže byť napríklad toho názoru, že výstavba transeurópskej dopravnej 
infraštruktúry nepatrí do lisabonskej stratégie. Toto stanovisko je za istých okolností sporné. 
Ďalší nedostatok súčasného návrhu Komisie o Strategických usmerneniach predstavuje 
nedostatočné zohľadnenie mestskej dimenzie. Mestské centrá aglomerácií sú poznačené, na 
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základe svojich hospodárskych a sociálnych rozdielov radom problémov ako napríklad 
veľkým rastom dopravy, vysokou mierou kriminality alebo zlou kvalitou životného 
prostredia, ktorým sa musí venovať väčšia pozornosť. Želateľné je posilnenie finančnej 
podpory mestských oblastí. Iniciatíva JESSICA je v tejto súvislosti dôležitým krokom 
správnym smerom. 

Ďalšou dôležitou žiadosťou Európskeho parlamentu je princíp partnerstva. Kontext silného 
zainteresovania sociálnych partnerov, nevládnych organizácií a združení v rámci princípu 
partnerstva je veľmi nepriaznivý. Nezostáva veľa času na prípravu programov. Preto 
prebiehajú rokovania o interinštitucionálnej dohode ako aj o nariadeniach a usmerneniach 
paralelne, kým členské štáty a ich regióny sa už usilujú podľa možnosti vypracovať nové 
programy. 

Tým dôležitejšie je za týchto okolností trvať na princípe partnerstva, ktorý je z pohľadu 
Európskeho parlamentu podstatným faktorom pre úspech realizácie programov. Je 
bezpodmienečne nutné, aby boli všetci miestni účastníci na miestnej ako aj na regionálnej 
úrovni vrátane sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti zainteresovaní na plánovaní a 
realizácii programu. Toto je nemeniteľným predpokladom na dosiahnutie cieľa Strategických 
usmernení, teda aby si miestni činitelia lepšie osvojili lisabonskú stratégiu.

Úspešnú realizáciu programov pri súčasných skromných verejných financiách je možné podľa 
názoru Európskeho parlamentu dosiahnuť aj podporou súkromného spolufinancovania na 
úrovni projektov. Pritom sa však musí zachovať princíp adicionality prostriedkov, to 
znamená, že národné štáty musia vždy spoločne s Úniou podporovať štrukturálnu politiku 
verejnými financiami. Verejno-súkromné partnerstvá sa v súvislosti so štrukturálnymi 
fondami využívajú, žiaľ, len veľmi zriedka, pretože sa vyskytuje množstvo neobjasnených 
právnych otázok. Európsky parlament vyzýva Komisiu vytvoriť vhodný právny rámec, do 
ktorého by sa zahrnuli aj členské štáty. 

Štrukturálne fondy môžu prispieť aj k hospodárskemu a sociálnemu zrovnoprávneniu žien. K 
dobrým skúsenostiam dospela iniciatíva spoločenstva EQUAL, v ktorých by sa malo 
pokračovať aj v novom programovom období. Toto sa musí odraziť aj v strategických 
usmerneniach. Pritom by bolo želateľné, najmä aby sa ako dôležitý nástroj naďalej využívala 
výmena „best practices“ cez sieťový systém skúseností. 
Nie v poslednom rade sa musí opäť poukázať na úmysly Rady Európy z decembra 2005, aby 
sa v rámci kohéznej politiky zaviedli rozličné právne štandardy pre staré a nové členské štáty.
Európsky parlament to odmieta. Do r. 2010 sa považuje za potrebné aspoň pravidlo o 
výnimkách na aplikáciu pravidla N+2. Čo sa týka miery spolufinancovania, schopnosti 
podpory dane z pridanej hodnoty ako aj sociálnej bytovej výstavby, mali by platiť v celej Únii 
rovnaké pravidlá. 
Komisia kládla pri posilnení ľudských zdrojov hlavný zreteľ na celoeurópsku flexibilitu 
zamestnankýň a zamestnancov. Pritom sa musí prirodzene zohľadniť, aby 

1. na to existovala potrebná dopravná infraštruktúra. Tá zostáva predovšetkým v 
prihraničných regiónoch často iba želaním.

2. flexibilita mohla znamenať aj to, že presídľovanie do určitých regiónov by mohlo tieto 
regióny silno postihnúť a mohlo by viesť k „procesom vyľudňovania“. V takýchto 
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prípadoch by mohlo byť zmysluplné posilniť potenciály regiónov, aby sa zabránilo 
nadmernému presídľovaniu. 

Téma „teritoriálnej kohézie“ takisto nebola v usmerneniach Komisie dostatočne zohľadnená. 
Výbor pre regióny na to vo svojom stanovisku tiež upozornil. Európsky parlament by mohol 
tento názor tiež prevziať do svojho stanoviska (pozri číslice 34 a 36). 

Európsky parlament dúfa, že Komisia a Rada zohľadní tie podnety Európskeho parlamentu, 
ktoré sú potrebné na to, aby Európsky parlament mohol Strategické usmernenia schváliť. 


