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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní nariadenia o štrukturálnych fondoch v rokoch 2007 až 2013: výsledky 
rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch
(2008/2183(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

 so zreteľom na oznámenie Komisie o výsledkoch rokovaní týkajúcich sa stratégií a 
programov kohéznej politiky na programové obdobie 2007 – 2013 (KOM(2008)0301), so 
zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z  11. júla 2006 , ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde1 (všeobecné nariadenie o EFRR, ESF a Kohéznom fonde), 

 so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických 
usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti2 (strategické usmernenia o súdržnosti),

 so zreteľom na výsledky rokovaní o stratégiách súdržnosti a operačných programoch v 
rokoch 2007 – 2013 – prehľad údajov podľa členských štátov,

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

 so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a 
Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia 
(KOM(2008)0803),

 so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o 
oprávnenosť investícií do energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v oblasti bývania 
(KOM(2008)0838),

 so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o náklady, ktoré 
možno zahrnúť medzi príspevky,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0000/2008),

A. keďže Komisia na základe výsledkov rokovaní s členskými štátmi uverejnila oznámenie 
o národných strategických referenčných rámcoch a operačných programoch,

                                               
1  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
2  Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 11.
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B. keďže podľa článku 158 zmluvy sa Spoločenstvo v záujme posilňovania svojej 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti usiluje o znižovanie rozdielov medzi úrovňou rozvoja 
jednotlivých regiónov a znižovanie zaostalosti najviac znevýhodnených regiónov alebo 
ostrovov,

C. keďže posledné dve rozšírenia EÚ výrazne prehĺbili regionálne rozdiely v rámci 
Spoločenstva, ktorými sa treba náležite zaoberať v záujme podpory harmonického, 
vyváženého a trvalo udržateľného rozvoja,

D. keďže v októbri 2006 Rada prijala uvedené strategické usmernenia o súdržnosti ako 
orientačný rámec pre prípravu národných strategických referenčných rámcov a 
operačných programov v rokoch 2007 – 2013 zo strany členských štátov,

E. keďže tri priority stanovené v strategických usmerneniach o súdržnosti sa odvolávajú 
na cieľ urobiť Európu a jej regióny atraktívnejším priestorom pre investície a prácu, 
zlepšovať poznatky a inovácie pre rast a vytvoriť viac pracovných miest a zvýšiť ich 
kvalitu,

F. keďže prevedenie týchto priorít do operačných programov by regiónom malo umožniť, 
aby riešili úlohy súvisiace s globalizáciu, trvalo udržateľným rozvojom, štrukturálnymi a 
demografickými zmenami a zmenou klímy,

G. keďže existujú zjavné rozdiely v spôsoboch, akými členské štáty implementujú uvedené 
priority v svojich operačných programoch, a to v závislosti od zaradenia jednotlivých 
regiónov pod určitý cieľ v oblasti regionálneho rozvoja, konvergencie či regionálnej 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti,

H. keďže všeobecným nariadením o EFRR, ESF a Kohéznom fonde sa členským štátom 
uložila povinnosť vyčleniť 60 % svojich celkových výdavkov týkajúcich sa cieľa 
súdržnosti a 75 % výdavkov týkajúcich sa cieľa regionálnej konkurencieschopnosti a 
zamestnanosti na priority súvisiace s lisabonskou stratégiou,

I. keďže dobrá správa verejných vecí a uplatňovanie zásady partnerstva má spolu so silnými 
inštitucionálnymi a administratívnymi kapacitami zásadný význam pre účinné 
vykonávanie politiky súdržnosti, 

J. keďže politika súdržnosti musí byť dostatočne silná a flexibilná na to, aby mohla byť 
aktívnou súčasťou snáh EÚ o vyrovnanie sa s vplyvom súčasnej globálnej hospodárskej 
krízy,

1. uznáva úsilie, ktoré všetky členské štáty vynaložili na začlenenie týchto troch priorít 
stanovených v strategických usmerneniach o súdržnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi 
lisabonskej agendy, do svojich operačných programov;

Znižovanie regionálnych rozdielov

2. berie na vedomie odhodlanie členských štátov zaoberať sa špecifickými územnými 
potrebami, ktoré vyplývajú zo zemepisnej polohy a ekonomického a inštitucionálneho 
rozvoja týchto regiónov, a to tak, že vypracujú stratégie znižovania rozdielov v rámci 
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jednotlivých regiónov a medzi nimi; v tejto súvislosti opakuje, že znižovanie 
regionálnych rozdielov zostáva hlavným cieľom regionálnej politiky EÚ;

Politika súdržnosti napĺňajúca lisabonskú agendu

3. oceňuje úsilie, ktoré vynaložili vnútroštátne orgány na zabezpečenie toho, aby sa na 
dosiahnutie lisabonskej agendy v priemere vyčlenili výdavky vo výške 65 % dostupných 
prostriedkov v konvergenčných regiónoch a 82 % v regiónoch, na ktoré sa vzťahuje cieľ 
regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti, čo je v skutočnosti viac, ako sa 
pôvodne požadovalo;

4. podporuje regióny v ich snahách o dosiahnutie lisabonských cieľov prostredníctvom 
dôkladného a účinného plnenia svojich operačných programov; takisto vyzýva Komisiu, 
aby plnenie programov starostlivo sledovala s cieľom zabezpečiť dosahovanie 
stanovených cieľov v praxi a aby o prípadných problémoch informovala Parlament;

Riešenie otázok súvisiacich s globalizáciou a štrukturálnymi zmenami

5. oceňuje skutočnosť, že všetky členské štáty venovali významnú časť svojich celkových 
finančných prostriedkov na investície do výskumu a vývoja, do budovania znalostnej 
ekonomiky služieb a do podpory podnikania a služieb v oblasti podpory obchodu, ako aj 
do pomoci poskytovanej podnikom a pracovníkom na ich prispôsobenie sa novým 
podmienkam; konštatuje, že pre väčšinu konvergenčných regiónov EÚ zostáva 
zabezpečenie ich dostupnosti závažným problémom z dôvodu, že čelia nedostatku 
dopravnej infraštruktúry;

Demografické zmeny a otvorenejšie trhy práce

6. vyjadruje uznanie členským štátom za ich snahy uprednostňovať vo svojich programoch 
financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu investície zamerané na lepšie 
začleňovanie do pracovného trhu a zlepšovanie zručností, ako aj na boj proti chudobe a 
sociálnemu vyčleneniu;

Riešenie problémov súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom, zmenou klímy a energiami

7. domnieva sa, že opatrenia na ochranu životného prostredia, boj proti zmene klímy a 
podporu energetickej účinnosti by sa mali začleniť do všetkých operačných programov a 
oceňuje záväzky členských štátov v týchto otázkach, na riešenie ktorých sa vyčleňujú 
prostriedky vo výške približne jednej tretiny celkového rozpočtu v rámci politiky 
súdržnosti; domnieva sa však, že prostriedky osobitne vyčlenené na boj proti zmene 
klímy a podporu energetickej účinnosti sú na naplnenie skutočných potrieb nedostatočné;

8. konštatuje, že v spôsobe, akým členské štáty EÚ-15 a EÚ-12 vyčleňovali prostriedky 
na túto oblasť, je značný rozdiel, a uznáva, že je potrebné, aby nové členské štáty 
venovali významnú časť svojich prostriedkov na dosiahnutie priemernej úrovne ochrany 
životného prostredia v EÚ, ktorá je minimálnou úrovňou nevyhnutnou na zabezpečenie 
trvalo udržateľného rozvoja;

Posilňovanie viacúrovňovej správy verejných vecí a partnerstva
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9. domnieva sa, že viacúrovňová správa verejných vecí a zásada partnerstva sú kľúčovými 
prvkami podporujúcimi legitimitu operačných programov, ako aj ich transparentnosť a 
účinnosť počas programovacieho obdobia a najmä v priebehu ich realizácie; preto víta 
úsilie, ktoré členské štáty v súlade so svojimi konkrétnymi inštitucionálnymi rámcami a 
tradíciami vynaložili na posilnenie zásady partnerstva vo svojich programoch na súčasné 
obdobie podľa článku 11 všeobecného nariadenia o EFRR, ESF a Kohéznom fonde; 
odporúča najmä novým členským štátom, ktoré majú málo skúseností s budovaním 
účinných partnerstiev, aby pri plnení operačných programov neustále posilňovali zásadu 
partnerstva;

Budovanie inštitucionálnych kapacít

10. oceňuje zvyšovanie povedomia o význame posilňovania inštitucionálnych a 
administratívnych kapacít pre účinné vykonávanie verejných politík a pre riadenie 
prostriedkov EÚ; žiada, aby sa v konvergenčných regiónoch vynaložilo značné úsilie 
na posilnenie inštitucionálnych kapacít a zvýšenie profesionality verejných orgánov;

Uplatňovanie úspešných politík, podpora poznatkov a šírenie osvedčených postupov

11. oceňuje najmä, že nové členské štáty začlenili výsledky iniciatív Spoločenstva URBAN a 
EQUAL do operačných programov na roky 2007 – 2013; pozitívne hodnotí úsilie 
členských štátov zamerané na zavedenie integrovaných plánov trvalo udržateľného 
mestského rozvoja, keďže mestá sú priemyselnými sídlami, od ktorých závisí 
hospodársky rast a tvorba pracovných miest; ďalej sa domnieva, že by sa v plnej miere 
mali využiť možnosti, ktoré ponúkajú programy európskej územnej spolupráce, s cieľom 
urýchliť rozvoj a dosiahnuť vyššiu úroveň rastu; 

Záver

12. domnieva sa, že nemožno posúdiť spôsob, akým sa členské štáty pri príprave svojich 
národných referenčných rámcov a operačných programov rozhodli uplatňovať rámec 
stanovený strategickými usmerneniami o súdržnosti; oceňuje, že všetky členské štáty vo 
všetkých etapách vynaložili značné úsilie, aby splnili priority politiky súdržnosti, a to v 
závislosti od svojich špecifických potrieb a obmedzení;

13. vyzýva členské štáty, aby posilnili postupy, ktoré uplatňujú v záujme zabezpečenia plne 
operačného integrovaného prístupu k vykonávaniu politiky súdržnosti, čím sa zaistí, že sa 
riadne zohľadnia všetky hľadiská jednotlivých operačných programov; 

14. podporuje Komisiu v jej snahách o zabezpečenie toho, aby členské štáty používali účinné 
kontrolné systémy, ktoré im umožnia uplatňovať riadne finančné riadenie v oblasti 
výdavkov Spoločenstva;

15. konštatuje, že súčasná globálna hospodárska kríza viedla vo všetkých členských štátoch 
k situácii, ktorá si vyžaduje prehodnotenie investičných priorít a ich prípadnú úpravu; víta 
uvedené návrhy Komisie na zmenu a doplnenie nariadení, ktorých cieľom je, aby sa v 
týchto mimoriadnych podmienkach zabezpečilo plnenie potrieb EÚ, a opakuje svoje 
stanovisko, že politika súdržnosti má zásadný význam pre oživenie hospodárstva na 
celom území EÚ; preto odmieta akékoľvek pokusy o vrátenie tejto politiky na národné 



PR\747473SK.doc 7/11 PE414.264v01-00

SK

úrovne; 

o

o o

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

Úvod

V mnohých oblastiach európskej politiky sa správy o jej vykonávaní obmedzujú na 
legislatívny audit transpozície právnych predpisov Európskej únie do vnútroštátnych 
právnych predpisov. Často sa tak deje náhodným výberom príslušného právneho predpisu a 
členského štátu, na ktorý sa správa vzťahuje. V prípade štrukturálnych fondov nie je tento
prístup v súčasnosti možný, pretože právne predpisy, ktorými sa riadi táto oblasť, sú buď 
priamo uplatniteľné nariadenia alebo sa na ne vzťahuje postup súhlasu1. Vykonávacie 
opatrenia vydávané Európskou komisiu v podobe rozhodnutí Komisie sa nepredkladajú ani 
Parlamentu ani Rade. Táto situácia sa však môže zmeniť vstúpením Lisabonskej zmluvy 
alebo podobnej zmluvy do platnosti.

Všeobecné súvislosti

Európsky parlament v súzvuku s Európskou komisiou a Radou počas celého svojho 
legislatívneho obdobia zdôrazňoval potrebu investovať veľkú časť dostupných zdrojov 
vyčlenených na regionálny rozvoj do opatrení na podporu tých členských štátov a regiónov, 
ktoré zaostávajú v ekonomickej a sociálnej oblasti a z hľadiska rozvoja životného prostredia. 
Prinajmenšom rovnaký význam však prikladal zabezpečeniu toho, aby sa prostriedky 
poskytovali aj na podporu všetkých európskych regiónov, a najmä tých, ktoré prosperujú, aby 
financovali výskumné a rozvojové aktivity, budovanie ekonomík služieb založených na 
vysokokvalitných technológiách, aby Únia mohla dosahovať ambiciózne ciele stanovené 
v lisabonskej a göteborskej agende. Parlament sa domnieva, že obmedzovanie činností v 
rámci tejto politiky na chudobnejšie členské štáty by bolo kontraproduktívne. Politika 
regionálneho rozvoja je jednou z oblastí politiky, ktorej výsledky vidí a pociťuje každý občan 
Európy vo svojom bezprostrednom okolí, a na to, aby bola účinná, sa musí dotýkať všetkých 
členských štátov bez rozdielu.

Vzhľadom na túto skutočnosť Parlament v období piatich rokov určil strategické činnosti, 
ktoré treba vykonať v členských štátoch. Medzi ne patria:

 opatrenia na zlepšenie životného prostredia v mestách s osobitným zreteľom na 
mestskú dopravu a opatrenia na znižovanie emisií CO2, dohľad nad neorganizovaným 
rozrastaním sa miest a prístupnosť cenovo dostupného bývania a otvorených 
priestranstiev;

 opatrenia na zabezpečenie polycentrického rozvoja;
 opatrenia na zlepšenie životných podmienok a začleňovanie menšinových skupín 

s osobitným zreteľom na Rómov;
 opatrenia na zabezpečenie šírenia a výmeny osvedčených postupov;
 opatrenia na prispôsobenie miestnych ekonomík a životného prostredia úlohám 

súvisiacim so zmenou klímy;

                                               
1 pozri nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1260/1999
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 systematické zavádzanie a uplatňovanie integrovaného prístupu k strategickému 
plánovaniu a realizácii projektov;

 podpora začleňovania súkromného sektora do realizácie projektov, význam verejno-
súkromných partnerstiev;

 významná úloha regionálnych a miestnych orgánov pri vypracovaní a príprave 
národných strategických rámcov.

Cieľom tejto správy je poukázať na spôsob, akým členské štáty pri príprave svojich 
národných strategických referenčných rámcov a sprievodných operačných programov 
upravených podľa konkrétnych obmedzení a požiadaviek pochopili a sledovali strategické 
usmernenia Spoločenstva z roku 2006.

Uplatňovanie stratégií a operačných programov na programovacie obdobie 2007 – 2013 sa 
práve začalo. Až po tom, čo Európska komisia v júni 2008 skončila postup schvaľovania 
operačných programov, začínajú nové projekty dostávať tvar a potrvá najmenej rok, než bude 
možné posúdiť akýkoľvek reálny pokrok. Táto správa sa preto z nevyhnutnosti vo svojom 
rozsahu obmedzuje a jej cieľom je určiť, ako a do akej miery členské štáty a regióny pri 
príprave a vypracovaní operačných programov, ktorými sa riadi vykonávanie politiky 
regionálneho rozvoja na celé programovacie obdobie, zohľadnili priority Spoločenstva 
stanovené v strategických usmerneniach o súdržnosti. Skutočnú analýzu procesu vykonávania 
operačných programov možno uskutočniť až vtedy, keď členské štáty predložia svoje správy 
obsahujúce informácie o tom, ako programy spolufinancované z prostriedkov fondov prispeli 
k vykonávaniu cieľov politiky súdržnosti, plneniu priorít uvedených v strategických 
usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti a dosahovaniu cieľa podpory konkurencieschopnosti 
a tvorby pracovných miest, ako sa požaduje v článku 29 všeobecného nariadenia.

Oznámenie Európskej komisie o výsledkoch rokovaní týkajúcich sa stratégií a programov 
politiky súdržnosti na programovacie obdobie nám umožňuje pochopiť, ako nová generácia 
programov regionálnej politiky súdržnosti využije 347 miliárd EUR1 vyčlenených na túto 
politiku na obdobie siedmich rokov.

Hlavné hodnotenie

V súlade s hlavnou zásadou solidarity, ktorá je základom politiky súdržnosti, je hlavným 
cieľom „znížiť rozdiely medzi členskými štátmi, regiónmi a jednotlivcami z hľadiska životnej 
úrovne a miery príležitostí a podporovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v 
kontexte globálnej ekonomiky“2. 

Vzhľadom na to poukazuje tvorba strategickej politiky v programovacom období 2007 – 2013 
na to, že všetky členské štáty vrátane tých, ktoré pristúpili v nedávnom čase, vynaložili 
intenzívne úsilie o stanovenie politík a investícií na dosiahnutie cieľov z Lisabonu 
a Göteborgu. Vidíme teda, že konvergenčné regióny vyčlenili na priority v rámci lisabonskej 
agendy 65 % prostriedkov a regióny a krajiny, na ktoré sa vzťahuje cieľ regionálnej 

                                               
1 Predstavuje v súčasnosti druhú najväčšiu položku v rozpočte Spoločenstva.
2 Zdroj: Európska komisia KOM(2008)301 v záverečnom znení



PE414.264v01-00 10/11 PR\747473SK.doc

SK

konkurencieschopnosti, 82 % prostriedkov, čo predstavuje 70 % celkových prostriedkov. V 
skutočnosti sú vyčlenené sumy vyššie ako tie, ktoré pôvodne požadoval článok 9 všeobecného 
nariadenia (60 % výdavkov na konvergenčný cieľ a 75 % výdavkov na cieľ regionálnej 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti). To poukazuje tak na uznanie skutočnosti, že politiky 
týkajúce sa lisabonskej agendy majú potenciál zabezpečiť komparatívnu výhodu pre európske 
hospodárstvo v čoraz viac globalizovanom prostredí, ako aj na pozoruhodný záväzok menej 
rozvinutých krajín a regiónov, ktoré pochopili potrebu riešiť problémy 
konkurencieschopnosti, inovácie a dynamiky ako prioritu.

Prispôsobenie našich ekonomík, a tým aj nášho životného štýlu úlohám globalizácie a zmeny 
klímy, je potrebou, ktorá v dohľadnej dobe ovplyvní politiku regionálneho rozvoja. 
Dosiahnutie pokroku v týchto oblastiach si vyžaduje zdroje na výskum a inovácie, 
podnikanie, energetickú účinnosť a osobitné prostriedky na boj proti vplyvom zmeny klímy. 
Spravodajca s potešením mohol skonštatovať, že viac ako 100 miliárd EUR sa investuje do 
ochrany životného prostredia, zároveň sa však domnieva, že čiastky vyčlenené na energetickú 
účinnosť a obnoviteľné energie (9 miliárd) na jednej strane, a na opatrenia na boj proti zmene 
klímy (48 miliárd) na druhej strane, sú nižšie, ako si vyžaduje situácia. V čase, keď je 
správanie planéty nestále a celé regióny sveta trpia nečakanými záplavami a zhoršujúcimi sa 
suchami, určí pokrok dosiahnutý počas týchto siedmich rozhodujúcich rokov nielen našu 
budúcnosť, ale aj to, ktorý ekonomický región bude dominovať novým priemyselným 
odvetviam a novým hospodárskym činnostiam 21. storočia.

Ďalšími dôležitými úlohami, ktorými sa správa zaoberá v súlade s prioritami politiky 
súdržnosti, sú opatrenia zamerané na:

 zvyšovanie úrovne zamestnanosti;
 podpora flexibilnejšieho pracovného trhu;
 podpora sociálne otvorených spoločností a boj proti chudobe;
 zdôraznenie potreby dobrej správy verejných vecí a v prípade potreby posilnenie 

inštitucionálnych kapacít pre vykonávanie operačných programov;
 začleňovanie úspešných iniciatív spoločnosti;
 rozvoj vedomostnej spoločnosti a šírenie osvedčených postupov.

Záver 

Pracovná hypotéza spravodajcu, že všetky členské štáty sa pri vypracovaní operačných 
programov a rokovaní o nich držali všeobecných priorít politiky súdržnosti, sa ukázala ako 
pravdivá. Bezpochyby možno konštatovať, že všetky členské štáty sledovali ciele 
Spoločenstva a začlenili ich do svojich vlastných priorít v závislosti od obmedzení 
vyplývajúcich z ich osobitnej úrovne hospodárskeho a územného rozvoja.

Táto správa prichádza v čase mimoriadnych hospodárskych otrasov. Od miliónov európskych 
daňových poplatníkov sa očakáva, že poskytnú miliardy eur na refinancovanie menových 
systémov Európy – Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Nemecko a Taliansko sa už 
nachádzajú v recesii alebo sú na ceste k nej. Aj keď zámerom spravodajcu v tejto správe nie je 
zaoberať sa veľkou hospodárskou krízou, chcel by privítať revíziu legislatívneho rámca, ktorá 
umožní zabezpečiť, aby politika súdržnosti bola silným nástrojom, schopným podporovať 
neustály, vyvážený trvalo udržateľný rozvoj aj v čase nečakaných ekonomických otrasov. 
Európska komisia predložila Parlamentu návrhy zamerané na poskytnutie prostriedkov na 
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politiku súdržnosti, prostredníctvom ktorých by mohla zohrávať centrálnu úlohu v snahách 
Európy pri riešení tejto jedinečnej úlohy, a bezpochyby sa budú musieť podľa potrieb upraviť 
metódy, programy i pravidlá. O to dôležitejšie je preto dôkladne si prezrieť to, čo sa 
naplánovalo, čo členské štáty a regióny pre seba určili za najdôležitejšie v podmienkach 
panujúcich na začiatku tohto programovacieho obdobia, a posúdiť, či a ako činnosti Únie 
zodpovedajú skutočnosti.

Z dôvodu demografickej koncentrácie občanov Únie v mestských aglomeráciách a vzhľadom 
na kľúčovú pozíciu miest v hospodárskom výkone Únie je mestský rozmer operačných 
programov, ktoré sa majú vykonať v rokoch 2007 – 2013, kľúčový pre jej stratégiu 
dosiahnutia lisabonských a göteborských cieľov. Vo svojom pracovnom dokumente zo 14. 
novembra nás Komisia informuje, že viac ako polovica programov EFRR skúmaných v 
referenčnom období má mestský rozmer. Operačné programy zamerané na renováciu 
mestských štvrtí, úsporu energie, rozvoj energeticky účinných a čistých mestských 
dopravných systémov zároveň ochránia a skvalitnia životné prostredie a budú stimulovať 
hospodársku aktivitu a tvorbu pracovných miest. Všetci sme si vedomí neodvratnosti 
postindustriálnej revolúcie, ktorá priniesla svoje obmedzenia a úlohy, ale aj výhody a 
príležitosti. Práve uznaním pozitívnych aspektov týchto úloh a ich začlenením do všetkých 
hľadísk vykonávania našich operačných programov bude hospodárska a sociálna štruktúra 
našej Únie trvácna.

Výskum a vývoj sú bezpochyby kľúčom k objaveniu nových technológií schopných 
využívania obnoviteľných prírodných zdrojov na výrobu neznečisťujúcej energie a poskytnú 
nám prostriedky na udržanie i zvýšenie našej životnej úrovne a rozhodujúcim spôsobom aj 
nášho postavenia ako ekonomickej i politickej svetovej veľmoci.

Súčasné udalosti vo svete zdôrazňujú potrebu čo najúčinnejších systémov kontroly verejných 
výdavkov pred podvodmi a nezákonnými praktikami. Vzhľadom na reputáciu, akú finančný 
svet získal v posledných týždňoch, musí byť riadenie európskych prostriedkov jasné a 
transparentné. Bolo by však chybou, ak by sa postupy a metódy vytvárali ešte 
komplikovanejšie, čo by ešte viac spomalilo už aj tak zdĺhavý proces. Potrebu zjednodušiť 
postupy a urýchliť vykonávanie uznali všetky zúčastnené strany a Parlament sa v súčasnosti 
zaoberá legislatívnymi návrhmi a oznámeniami Európskej komisie, ktoré by mali zmeniť a 
upraviť množstvo právnych predpisov, ktorých konkrétnym cieľom je zjednodušenie a 
urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti. Dúfajme, že naše úsilie sa stretne s úspechom.


	747473sk.doc

