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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o štvrtej správe o hospodárskej a sociálnej kohézii
(2007/2148(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na štvrtú správu o hospodárskej a sociálnej kohézii (KOM(2007)0273) (štvrtá 
správa),

– so zreteľom na články 158 a 159 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

– so zreteľom na Územnú agendu, Európsku chartu z Lipska a akčný program uplatňovania 
Územnej agendy,

– so zreteľom na štúdiu Monitorovacieho centra pre európske územné plánovanie (ESPON) 
o budúcnosti územia, územné scenáre pre Európu a štúdiu Európskeho parlamentu o 
regionálnych rozdieloch a kohézii: aké stratégie pre budúcnosť?,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (COTER-IV-011) a Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru (ECO/209) k štvrtej správe o hospodárskej a sociálnej 
kohézii,

– so zreteľom na článok 45 a článok 112 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre rybné 
hospodárstvo (A6-0000/2007),

A. keďže globálna európska kohézna politika je potrebná vzhľadom na pretrvávajúce veľké 
rozdiely v rôznych regiónoch a keďže nedávne rozšírenie Únie situáciu zhoršilo,

B. keďže existuje evidentná súvislosť medzi nárastom euroskepticizmu a zvýšením 
územných rozdielov, čo poukazuje na potrebu hospodárskej, sociálnej a územnej kohézie 
v záujme posilnenia legitimity Európskej únie, ktorá sa vyznačuje regionálnou politikou 
viditeľnou v teréne,

C. vzhľadom na pridanú hodnotu kohéznej politiky, najmä v prospech rastu a zamestnanosti 
v regiónoch, v ktorých rozvoj zaostáva, a jej prínos k posilneniu administratívnych 
kapacít a decentralizovaného riadenia; a keďže z tohto dôvodu je potrebné zavrhnúť 
každý pokus o návrat na vnútroštátnu úroveň tejto politiky,

D. keďže nová ústavná zmluva, ktorú len nedávno, 18. októbra 2007, schválili hlavy štátov 
a vlád, začlenila cieľ územnej kohézie medzi základné ciele Únie,

E. keďže rozpočet kohéznej politiky nepostačuje na zvládnutie nových územných výziev, 
ako demografické zmeny, mestská koncentrácia, migračné pohyby, prispôsobenie sa 
globalizácii, klimatické zmeny a zásobovanie energiou,

Kontrastné výsledky v oblasti kohézie v Európskej únii s 27 štátmi
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1. víta túto správu, ktorá je podrobnejšia ako predchádzajúce, obsahuje rôzne ukazovatele 
a poskytuje užitočné údaje na porovnanie s inými krajinami ako Spojené štáty, Japonsko, 
Čína alebo India,

2. ľutuje však chýbajúce vzájomne súvisiace informácie pre lepšie posúdenie trvalo 
udržateľného rastu a konvergencie, z tohto dôvodu požaduje lepšie štatistické nástroje 
umožňujúce lepšie vyhodnotiť stupeň kohézie v teréne, a preto považuje za potrebné 
posilniť kapacity ESPON,

3. Vyjadruje potešenie z toho, že bývalé krajiny kohézie, Grécko, Španielsko, Portugalsko, 
Írsko, dosiahli významný úspech pri doháňaní a zaznamenali obdivuhodnú mieru rastu 
v období 2000 – 2006,

4. víta vysokú mieru rastu dosiahnutú v nových členských krajinách, ale konštatuje, že ich 
hospodárska konvergencia sa dá predpokladať len v strednodobom a dlhodobom výhľade,

5. znepokojuje ho skutočnosť, že konvergencia medzi krajinami môže zakrývať 
prehlbovanie rozdielov medzi regiónmi, tento nárast regionálnych a infraregionálnych 
nerovností pozorujeme z viacerých hľadísk, či už ide o zamestnanosť, produktivitu, 
príjmy, úroveň vzdelávania alebo schopnosť inovácie,

6. zdôrazňuje, napríklad, že konkurencieschopnosť regiónov veľmi závisí od produktivity 
a úrovne kvalifikácie pracovnej sily, ktoré sa oveľa viac líšia medzi regiónmi ako medzi 
členskými štátmi,

7. z tohto hľadiska konštatuje, že v niektorých rozvinutých regiónoch sa začínajú hromadiť 
hospodárske problémy: nízka miera rastu, znižovanie produktivity, zamestnanosti 
a starnutie obyvateľstva,

8. konštatuje, že aj keď vysoká miera rastu umožnila Írsku dosiahnuť plnú zamestnanosť 
a druhý HDP na obyvateľa v Únii, jednému obyvateľovi z piatich hrozí chudoba a táto 
situácia kladie otázku o trvalej udržateľnosti rozvoja a kvality zamestnanosti,

9. zdôrazňuje slabú konvergenciu v oblasti úrovne vzdelávania a skutočnú vzdelanostnú 
priepasť medzi Úniou a Spojenými štátmi, kde 29 % osôb vo veku od 25 do 64 rokov má 
univerzitný diplom a v Únii je to ledva 16 %; poznamenáva však, že podiel žien 
s vysokoškolským diplomom sa zvyšuje rýchlejšie ako u mužov,

10. kladie dôraz na jav polarizácie v regiónoch hlavných miest, ktoré vytvorili v priemere 32 
% HDP, pričom predstavujú 22 % obyvateľstva ich krajiny, úkaz, ktorý je obzvlášť 
výrazný v nových členských krajinách, poznamenáva, že táto polarizácia privoláva 
súčasne veľké rozdiely v miere nezamestnanosti v mestských centrách,

11. konštatuje, že toto zrýchlenie mestského faktora vytvára demografickú, hospodársku, 
sociálnu a environmentálnu nerovnováhu v obmedzenom priestore a vyvoláva jav odlivu 
do predmestí a znižovanie počtu obyvateľstva vo vidieckych oblastiach,

12. zdôrazňuje regionálne rozdiely v oblasti prístupnosti a spojenia medzi centrami 
a perifériou vyplývajúce z nedostatku investícií do dopravy a diverzifikácie potenciálu 
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spojenia,

Regionálna politika a Lisabonská stratégia

13. zdôrazňuje obrovské rozdiely v rozpočtových prostriedkoch investovaných do výskumu 
a rozvoja a konštatuje veľké regionálne rozdiely v oblasti inovácie vyhodnotené v štvrtej 
správe podľa užitočného ukazovateľa regionálnej výkonnosti v oblasti inovácie,

14.  zdieľa názor Komisie o tom, že kohézna politika je hybnou silou Lisabonskej stratégie 
prostredníctvom nasmerovania verejných investícií do projektov, ktoré podporujú tvorbu 
dynamickej hospodárskej štruktúry priaznivej pre inováciu,

15. poznamenáva, že v období 2007 – 2013 systém nasmerovania rozpočtových prostriedkov 
bude orientovať 64 % zdrojov konvergencie a 80 % zdrojov konkurencieschopnosti na 
výdavky na inováciu, čo je o 55 miliárd EUR viac ako v predchádzajúcom období,

16. požaduje, aby sa Lisabonská stratégia rozšírila a zahrnula sa do nej územná dimenzia, čo 
umožní zohľadniť vlastné charakteristiky regiónov a zároveň podporovať transeurópske 
synergie a vytvorenie zoskupení novátorských činností,

17. žiada Komisiu, aby posúdila systém nasmerovania a jeho vplyv na vývoj regionálnych 
rozdielov, a  aby preverila, či pri definovaní priorít tento systém neuprednostňuje príliš 
centralizovaný prístup („top down approach“),

Územná kohézia: za integrovaný prístup

18. pripomína, že vlastným cieľom kohéznej politiky je územná kohézia, ktorá presahuje 
Lisabonskú stratégiu a nemôže uprednostňovať regióny, ktoré sú už dynamické, k čomu 
by došlo v prípade prísneho nasmerovania rozpočtových prostriedkov, 

19. v tomto duchu zdôrazňuje dôležitosť partnerstva a uplatňovanie skutočnej viacúrovňovej 
správy, ktorá zapája všetky miestne a národné stupne vrátane stupňa Spoločenstva do 
definovania a uplatňovania cieľov regionálneho rozvoja („bottom up approach“),

20. navrhuje uprednostniť politiky, ktoré pomáhajú skutočnému polycentrickému rozvoju 
území tak, aby sa znížil tlak na hlavné mestá a pomáhajú podporovať vznik druhotných 
centier,

21. odporúča lepšie vzájomne spojiť mestskú a vidiecku problematiku; z tohto dôvodu si 
kladie otázku o príhodnosti oddeleného prístupu ku kohézii a k rozvoju vidieka 
prostredníctvom EAFRD; víta tiež skutočnosť, že fondy určené na rozvoj vidieka sa 
môžu zvýšiť pomocou voliteľnej modulácie,

22. varuje pred nebezpečenstvom sektorizácie politík a podporuje rozvoj integrovaného 
prístupu identifikovaním synergií, ktoré sa môžu vytvoriť v hlavných oblastiach ako 
doprava, poľnohospodárstvo, životné prostredie a energetika,

23. požaduje, aby sa ciele Územnej agendy a Lipskej charty odrazili v prijatí akčného 
programu a jeho konkrétnym uplatňovaním v záujme lepšej integrácie územnej dimenzie 
do verejných politík, politík Spoločenstva a národných politík,
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24. víta oznámenie Komisie o budúcej zelenej knihe o územnej kohézii v polovici roku 2008 
a požaduje, aby obsahovala konkrétne postupy na uplatňovanie integrovaného prístupu,

25. v tomto smere poznamenáva, že je potrebná nepretržitá spolupráca medzi Parlamentom, 
prostredníctvom jeho Výboru pre regionálny rozvoj, a Výborom regiónov, ktorá sa týka 
budúcnosti regionálnej politiky,

Nové územné výzvy a rozpočet Európskej únie

26. domnieva sa, že Únia bude v budúcnosti stále viac čeliť novým výzvam so silným 
územným vplyvom, ako sú demografické starnutie, mestská koncentrácia, migračné 
pohyby, energetické a klimatické otázky, prispôsobenie sa zmenám spôsobeným 
globalizáciou,

27. domnieva sa, že demografický vývoj môže mať významný územný vplyv, ako napr. 
znižovanie počtu obyvateľstva v niektorých oblastiach sprevádzané koncentráciou 
v mestách, alebo tiež rozvojom sídelnej ekonomiky v iných oblastiach, ktorý zahŕňa 
úsilie o zachovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu,

28. konštatuje, že klimatické zmeny budú mať rôznorodé dôsledky, ktoré budú vyžadovať 
odpovede líšiace sa v závislosti od regiónov v Európe,

29. pripomína tiež, že je dôležité schváliť návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (KOM(2005)0108), ktorým sa môže 
lepšie čeliť prírodným katastrofám, často ničivým, v niektorých regiónoch, a to 
v dôsledku ich geografickej polohy,

30. domnieva sa, že otázky zásobovania energiou a zvyšovanie cien energie môžu mať 
významné priestorové dôsledky na územia, najmä v regiónoch v krajinách východnej 
Európy, z dôvodu veľkej energetickej závislosti, alebo tiež vo vidieckych 
a najodľahlejších regiónoch z dôvodu ich závislosti od dopravy citlivej na náklady 
v oblasti energie,

31. domnieva sa, že zachovanie štrukturálnych politík po roku 2013 je vhodnou odpoveďou 
na tieto nové výzvy a musí sa diferencovaným spôsobom uplatňovať na celé územie 
Únie,

32. domnieva sa, že 0,35 % z HDP Únie nebude postačovať na financovanie tejto politiky, 
požaduje, aby sa revízia finančného výhľadu stala príležitosťou na  definovanie 
rozpočtových prostriedkov potrebných na prekonanie všetkých územných výziev Únie,

33. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

ÚVOD

Základným cieľom Európskej únie je kohézia, ktorá je zameraná na zníženie hospodárskych a 
sociálnych rozdielov medzi európskymi regiónmi.

Už vyše 20 rokov sa v rámci regionálnej politiky vyvíja úsilie o harmonický a trvalo 
udržateľný rozvoj celého európskeho územia. Ubehlo viac ako 20 rokov programov 
a štrukturálnych zmien s cieľom zbližovať stále rozdielnejšie regióny a zlepšovať životné 
podmienky všetkých európskych občanov.

Po poslednom rozšírení, ktoré podstatne zmenilo rozmery územia Európskej únie, je viac ako 
potrebné obnoviť cieľ územnej kohézie, aby sa úspešne zavŕšila integrácia, našla odpoveď na 
krízu v otázke, aký má Európa význam, a aby sa občania zblížili s európskym projektom.

Parlament preto prijíma pozitívne túto prvú správu o kohézii od rozšírenia v rokoch 2004 
a 2007.

ZMIEŠANÁ BILANCIA STAVU KONVERGENCIE V EÚ-27

Podľa údajov v štvrtej správe sa v rokoch 2000 – 2006 bezpochyby dosiahol úspech v oblasti 
konvergencie na národnej úrovni. Z kohézie najviac ťažili Grécko, Španielsko, Írsko 
a Portugalsko a zaznamenali pozoruhodnú mieru rastu.

Od roku 2000 bol najvyšší rast zaznamenaný v krajinách s najnižším HDP na obyvateľa, 
pokiaľ ide o kúpnu silu, ako sú Grécko alebo Portugalsko, s rastom 2,8 % a 2 % HDP 
v rokoch 2000 až 2006. Počet regiónov s HDP na obyvateľa nižším ako 75 % priemeru v EÚ 
sa znížil zo 78 na 70.

Aj keď dosiahli dynamickú mieru rastu, nové členské krajiny majú viac ťažkostí, pretože 
začínali na nízkej úrovni HDP na obyvateľa. Zdá sa, že Poľsko a tiež Bulharsko a Rumunsko 
budú na základe súčasnej miery rastu potrebovať viac ako 15 rokov na to, aby HDP na 
obyvateľa dosiahol úroveň 75 % priemeru v EÚ-27.

V posledných rokoch sa bezpochyby pokračovalo vo vyrovnávaní medzi členskými štátmi, ale 
rozdiely v rozvoji vo vnútri členských štátov sa prehlbovali. Prehlbovanie regionálnych a 
subregionálnych rozdielov sa dá pozorovať z viacerých hľadísk, či už z pohľadu 
zamestnanosti, produktivity, príjmov, úrovne vzdelania a schopnosti inovácie.

Niektoré z najrozvinutejších regiónov začínajú dokonca zaznamenávať veľmi nízku dokonca 
až negatívnu mieru rastu. V rokoch 1995 až 2004 sa konštatovalo, že produktivita sa znížila 
v 29 regiónoch Talianska, Francúzska, Španielska a Nemecka, zamestnanosť sa znížila v 16 
regiónoch, najmä vo východnej časti Nemecka, na severovýchode Francúzska a severe 
Anglicka. Tieto regióny sa musia prispôsobiť tlakom svetového obchodu pomocou rozvoja 
inovačného hospodárstva a špičkovej technológie.
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Často tieto regióny patria tiež medzi tie, ktoré sú najviac postihnuté demografickou zmenou 
a najmä starnutím obyvateľstva. Znižovanie počtu obyvateľstva zvyšuje hospodárske 
problémy, pretože sa znižuje regionálna kúpna sila a z týchto regiónov odchádza 
predovšetkým kvalifikovaná pracovná sila. Kohézna politika musí čeliť tejto veľkej výzve, 
aby sa zachovala demografická a územná rovnováha EÚ.

Správa tiež podáva zaujímavé porovnanie s hlavnými svetovými konkurentmi. Ukazuje sa, že 
regionálne rozdiely posudzované podľa HDP na obyvateľa sú oveľa výraznejšie v EÚ-27 ako 
v Spojených štátoch alebo v Japonsku: Vo všetkých štátoch USA a v 40 zo 47 japonských 
regiónov je HDP na obyvateľa vyšší ako priemer v EÚ. Čiastočne sa to dá zdôvodniť 
osobitosťou územia EÚ, ktoré na malej ploche sústreďuje veľkú geografickú a kultúrnu 
rôznorodosť a historickú osobitosť spojenú s rozdelením kontinentu, ku ktorému došlo po 
dvoch svetových vojnách.
Naopak v Číne HDP na obyvateľa ledva dosahuje pätinu priemeru Spoločenstva a v Indii 
osminu.

SMEROVANIE FONDOV NA ROKY 2007 – 2013 K LISABONSKEJ STRATÉGII

Nový  program štrukturálnych fondov 2007 – 2013 sa oficiálne začal uskutočňovať 1. januára 
2007 v Európe, ktorá sa rozšírila na 27 krajín. Hoci sú rozpočtové prostriedky ešte značne 
vysoké (308 miliárd EUR pre celú EÚ), potreby nových štátov vyžadujú veľké investície, 
a preto je potrebné, aby v starých členských štátoch prehodnotili priority financovania so 
zníženým rozpočtom.

Okrem integračných cieľov sa program na roky 2007 – 2013 jasne orientuje na podporu 
inovačných politík a konkurencieschopnosti, keďže EÚ vyjadrila želanie dobehnúť ostatné 
veľmoci (Spojené štáty a Japonsko) a venovať 3 % svojho HDP na výskum a rozvoj.

Štvrtá správa o kohézii ukazuje, že existujú obrovské rozdiely v oblasti investícií do výskumu 
a rozvoja: 27 regiónov prekročilo cieľ z Barcelony investovať viac ako 3 % zo svojho HDP 
do výskumu a rozvoja, ale vo viac ako 100 regiónoch výdavky na výskum a rozvoj 
nedosahujú ani 1 %. Je potrebné tiež poznamenať, že výskumné a rozvojové činnosti sa 
sústreďujú predovšetkým vo veľkých mestách, avšak niektoré výkonné regióny bez 
významnej mestskej aglomerácie dokazujú, že vysoká miera investícií a zamestnanosti vo 
výskume a rozvoji nemusí byť vždy spojená s veľkou mestskou koncentráciou obyvateľstva.

V rámci revidovanej Lisabonskej stratégie sa zaviedol systém earmarkingu s cieľom 
nasmerovať rozpočtové prostriedky na výdavky spojené s týmto postupom.
V porovnaní s vypracovanými operačnými programami správa ukazuje, že v priemere 64 % 
zdrojov cieľa konvergencie a 80 % pre konkurencieschopnosť budú zamerané na investície 
orientované na dosiahnutie lisabonských cieľov, čo zodpovedá asi 210 miliardám EUR, čo je 
o 55 miliárd EUR viac ako v predchádzajúcom období.

Kohézna politika má bezpochyby skutočný efekt hybnej páky na konkurencieschopnosť a rast 
zóny najmä spolu s rozvojom verejno-súkromného partnerstva, územných synergií pre 
zamestnanosť, inováciu a výskum, kde MSP môžu bez problémov spolupracovať 
s univerzitami a miestnymi štruktúrami pre rozvoj.
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Ak má kohézna politika prispieť k financovaniu inovácie a výskumu v rámci Lisabonskej 
stratégie, je pri nasmerovaní fondov potrebný pružný prístup, ktorý zabezpečí rovnomerný 
rozvoj území. Považovať kohéznu politiku za finančný nástroj Lisabonskej stratégie by 
neumožnilo dosiahnuť ciele kohéznej politiky a ani lisabonské ciele. Kohézna politika 
nemôže byť považovaná za jednoduchý nástroj na dosiahnutie cieľov iných sektorových 
politík, je to politika Spoločenstva s vysokou pridanou hodnotou, ktorá má svoj vlastný cieľ, 
ktorým je kohézia.

Vzhľadom na slabé výsledky, ktoré odhalilo hodnotenie v polovici obdobia, ale tiež preto, že 
kohézna politika je veľmi závislá od európskeho rozpočtu v Európe zloženej z 27 štátov, jej 
prvotným cieľom nie je umožniť EÚ, aby mala hospodárstvo založené na vedomostiach 
najkonkurencieschopnejšie na svete.

To je jedným z dôvodov, prečo sa k štrukturálnym politikám nemá pristupovať ohraničeným, 
tematicky zameraným spôsobom, ale je potrebné ich zahrnúť do integrovaného prístupu spolu 
s inými politikami Únie a s verejnými politikami členských štátov.

Prijatie Územnej agendy a Lipskej charty počas ministerskej schôdze v Lipsku 24. a 25. mája 
2007 predstavuje dôležitý krok na podporu integrovaného prístupu. Je potrebné, aby sa ich 
ciele vyjadrili prijatím konkrétneho akčného programu na lepšiu integráciu územnej dimenzie 
do všetkých verejných politík na úrovní Spoločenstva i štátov.

POKRAČOVAŤ V ÚZEMNEJ KOHÉZII

Kohézna politika sa musí sústreďovať na základný cieľ, ktorým je územná kohézia a nemôže 
sa zameriavať (ako tomu nasvedčuje prísne nasmerovanie rozpočtových prostriedkov) na 
regióny, ktoré majú väčší potenciál na zvýšenie produktivity a zamestnanosti a riskovať tak, 
že sa regióny, ktoré majú ohraničený potenciál rastu a zároveň nespĺňajú podmienky v súlade 
s cieľom konvergencie, ocitnú mimo oblasti jej pôsobenia.

Štvrtá správa podáva situáciu v oblasti územnej kohézie v EÚ zloženej z 27 štátov 
a konštatuje silnú koncentráciu hospodárskej aktivity v hlavných mestách. V roku 2004 
regióny hlavných miest vyprodukovali v priemere 32 % HDP svojej krajiny, hoci predstavujú 
iba 22 % obyvateľstva. Tento jav je ešte výraznejší a rýchlo sa rozvíja v nových členských 
štátoch.

Správa analyzuje územný vývoj na lokálnej úrovni, kde zrýchľovanie mestského elementu 
narúša demografickú rovnováhu s výraznou tendenciou vytvárania predmestí v európskych 
mestách a znižovania počtu obyvateľstva vo vidieckych oblastiach. Ak sa nezmenia verejné 
politiky, tieto územné rozdiely sa v budúcnosti ešte zväčšia.

Štúdia v rámci programu ESPON s názvom Budúcnosť územia1 je z tohto pohľadu veľmi 
výstižná.
Umožňuje porovnať 2 scenáre dlhodobého územného rozvoja.
Scenár orientovaný iba na konkurencieschopnosť by mohol vyvolať silnejší hospodársky rast 

                                               
1 „Budúcnosť územia v roku 2030. Územné scenáre pre Európu“, ESPON 2006.
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a nástup nových technológií, ale vyžadoval by vyššie environmentálne a sociálne náklady, 
ktoré by sa mohli z dlhodobého hľadiska stať po hospodárskej a sociálnej stránke 
kontraproduktívne.

Oproti tomu, scenár orientovaný na kohéziu prináša širší model, pokiaľ ide o potenciál 
príťažlivosti a polarizácie metropolitných oblastí.  Tak, ako v srdci Európy, aj vo viac alebo 
menej okrajových zónach sa tiež môžu objaviť viaceré výkonné integračné zóny.
Tento model s viacerými centrami rozvoja je spojený s nižším hospodárskym rastom 
v porovnaní s predchádzajúcim scenárom, ale je zemepisne lepšie rozložený a vyhýba sa tak 
polarizácii v ohraničenej zóne, vyostreniu konfliktov medzi obyvateľstvom, sociálnym 
a environmentálnym tlakom.

Z tohto dôvodu je dôležité, aby výdavky boli ešte účinnejšie nasmerované do projektov, ktoré 
sa snažia, aby všetky územia mali svoju príťažlivosť. Netreba zabúdať, že veľká výhoda 
Európy v oblasti konkurencieschopnosti spočíva v jej rôznorodosti.

Pokiaľ ide o vyrovnaný a trvalo udržateľný rozvoj zohľadňujúci riadne identifikované územné 
potreby, nemožno túto skutočnosť ignorovať. Regionálna politika Únie sa musí uskutočňovať 
v úzkom partnerstve s regionálnymi aktérmi a v koordinácii s ďalšími vnútroštátnymi 
a európskymi politikami. V tomto ohľade je potrebné preskúmať, či štruktúra, ktorú 
vybudovala Komisia: strategická orientácia Spoločenstva – vnútroštátny strategický 
referenčný rámec – operačné programy – predstavuje najlepší postup pre skutočnú správu na 
viacerých úrovniach a správnu identifikáciu územných potrieb.

NOVÉ ÚZEMNÉ VÝZVY A ROZPOČET EÚ

Štvrtá správa ukazuje, že rozdiely v regiónoch a medzi regiónmi sú zreteľne výraznejšie v EÚ 
ako v Spojených štátoch alebo v Japonsku. Hoci takmer simultánny príchod 12 nových 
členských štátov trochu narušil štatistiky, územné výzvy, ktorým treba čeliť, sú obrovské, či 
už ide o hospodársky a technologický rozvoj, prístupnosť alebo kvalitu života.

K tomu treba pridať nové problémy, ktoré sa v ďalších rokoch budú zväčšovať: mestská 
koncentrácia, ktorá spôsobuje problémy preľudnenia a otázky sociálnokultúrnej integrácie 
v mestách; demografické zmeny prejavujúce sa najmä starnutím obyvateľstva; migračné 
pohyby; pokračujúca globalizácia a zvyšovanie dopytu po poľnohospodárskych produktoch; 
klimatické zmeny prejavujúce sa vo zvyšovaní zraniteľnosti pri prírodných katastrofách 
v niektorých oblastiach a zvyšovanie cien energie.

Tieto nové výzvy prinášajú nový rozmer pre územný rozvoj, ktorý spôsobuje, že je 
nevyhnutné zachovať štrukturálne politiky aj po roku 2013. Netreba sa preto sústreďovať len 
na nové členské štáty, pretože tieto výzvy sú dôležité aj pre EÚ – 15 a vyžadujú si širší 
prístup, než je prístup stanovený v Lisabonskej stratégii.

Závery 4. správy o budúcich výzvach pre kohéznu politiku dokazujú, že je naliehavé okrem 
HDP na obyvateľa vypracovať aj nové ukazovatele, ktoré budú môcť lepšie vyjadriť územné 
reality každého regiónu a dosiahnutý stupeň kohézie.

Je dôležité, aby sa tieto nové problémy zahrnuli do štrukturálnych politík a aby sa im pridelili 
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potrebné zdroje, pretože úroveň územnej kohézie bude stále viac závisieť od územných 
vplyvov, ktoré z nej vyplývajú a od spôsobu, akým budú zohľadnené vo verejných politikách.

Je zaujímavé pozorovať novú a rastúcu pozornosť, ktorú venujú krajiny ako Čína a Rusko 
kohéznej politike EÚ ako prostriedku na zabezpečenie vyrovnaného regionálneho rozvoja.

Kohézna politika predstavuje približne jednu tretinu výdavkov z rozpočtu EÚ a v roku 2008 
bude najväčšou položkou medzi rozpočtovými výdavkami.

Napriek rozšíreniu a novým územným výzvam sa výška fondov znižuje v porovnaní s HDP 
v EÚ. Podľa odhadu Komisie by výdavky spojené s kohéziou mali v roku 2013 predstavovať 
iba 0,35 % z HDP, čo by zodpovedalo úrovni na začiatku 90. rokov.

Vieme, že kohézna politika je vzhľadom k najmä účtovnému prístupu politík Spoločenstva 
vystavená pokušeniu opätovného znárodňovania, na ktoré sú niektoré členské štáty veľmi 
citlivé. Ako však dokazuje štvrtá správa o kohézii, pridaná hodnota štrukturálnych programov 
presahuje čísla..

Počas hodnotenia rozpočtu EÚ v rokoch 2008 – 2009 sa treba na kohéznu politiku pozerať 
predovšetkým prostredníctvom jej prínosu pre európsku integráciu a nie ako na jednoduchý 
nástroj redistribúcie, v opačnom prípade sa tým zväčšuje riziko spochybnenia výstavby 
Európy.

Z tohto dôvodu spravodajca oceňuje, že sa v máji prijala Územná agenda, ktorá predstavuje 
nevyhnutný plán na dosiahnutie toho, aby Rada a každé predsedníctvo EÚ vnímalo územnú 
kohéziu ako politickú prioritu.

ZÁVER

Pre budúce obdobie pred rokom 2013 a najmä po ňom bude v Európskej únii nevyhnutná stála 
a dynamická regionálna politika na to, aby:

- sa úspešne dosiahla konvergencia nových členských štátov, ale tiež zabezpečila územná 
rovnováha celej Európy

- účinne napomáhala Lisabonskú stratégiu (a stratégiu z Göteborgu), ale tiež aby sa 
vyvážila nadmerná „lisabonizácia“, ktorá by vyvolávala nové rozdiely

- sa podporili sektorové politiky, ale aby sa najskôr zabezpečil integrovaný prístup politík 
Únie

- sa povzbudilo pripojenie Európanov k budovaniu Európskej únie a tiež aby sa predišlo 
krízovým situáciám alebo sa prispievalo k ich riešeniu;

- sa zmiernili najťažšie štrukturálne znevýhodnenia v rámci Únie (najvzdialenejšie 
regióny, ostrovy, hornaté oblasti, regióny ďalekého severu, ...) a aby sa tiež reagovalo na 
nové dôležité výzvy: klíma, energia a trvalo udržateľný rozvoj, demografia, rozvoj 
miest,...
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- sa podporila správa na viacerých úrovniach, od európskej po regionálnu, a rozvíjala 
medziregionálna, nadnárodná a cezhraničná spolupráca a zabezpečilo sa, že sa územná 
kohézia stane prioritným cieľom Spoločenstva.
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