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COTER-VI/055 

137. plenárne zasadnutie 4. a 5. decembra 2019 

 

STANOVISKO 

 

Metropolitné regióny: výzvy a postavenie v rámci budúcej politiky 

súdržnosti po roku 2020 

 

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV 

− zdôrazňuje, že metropolitné regióny (MR) sa síce považujú za motory ekonomík členských štátov, 

ako aj za centrá výskumu a inovácie, musia však reagovať na výzvy v oblasti hospodárstva, 

zdaňovania a územnej politiky, pričom musia zároveň riešiť otázky týkajúce sa požiadaviek v oblasti 

kvality služieb vo verejnom záujme a obmedzených finančných zdrojov. Toto má výrazný vplyv na 

celkovú kvalitu života obyvateľov. Rozpočtové príjmy v niektorých MR sú len v minimálnej miere 

závislé od ekonomického úspechu a vysokého HDP regiónu; 

− upozorňuje, že MR musia vo zvýšenej miere reagovať na výzvy, ako je ochrana životného prostredia 

a adaptácia na zmenu klímy, mestská chudoba, sociálne začlenenie, integrácia migrantov, 

nezamestnanosť mladých ľudí a trestná činnosť. MR sú zasiahnuté krízou bývania a osobitnú 

pozornosť treba venovať MR, ktoré prechádzajú hospodárskou transformáciou; 

− upozorňuje, že MR často zahŕňajú aj vidiecke oblasti a v tomto smere je veľmi dôležité pracovať na 

dobre fungujúcich prepojeniach miest a vidieka v rámci MR a predísť fragmentácii pri tvorbe politík; 

− zdôrazňuje, že je dôležité uznať pridanú hodnotu metropolitnej spolupráce pri dosahovaní 

spoločných cieľov v kontexte znižovania regionálnych rozdielov. Vďaka tomu, že MR koncentrujú 

zdroje a expertízu, môžu pomôcť pri distribúcii bohatstva a benefitov na danom území a vytvoriť 

efektívnejšie prepojenia medzi mestami a vidiekom; 

− zdôrazňuje úlohu MR v politike súdržnosti. Žiada, aby MR boli priamo zapojené do prípravy politiky 

súdržnosti, implementácie a hodnotenia operačných programov a EÚ projektov; 

− upozorňuje, že MR sú z dôvodu svojho relatívneho bohatstva limitované pri čerpaní prostriedkov 

z fondov politiky súdržnosti EÚ. Podporuje preto návrh Európskej komisie na zvýšenie možnosti 

finančného transferu medzi kategóriami regiónov z 3 % na 15 % celkovej alokácie členského štátu. 

HDP na obyvateľa nevytvára komplexný pohľad na úroveň vyspelosti. Odporúča prostredníctvom 

použitia metodiky indexu sociálneho pokroku (SPI) definovať najurgentnejšie výzvy v MR, ktoré je 

potrebné financovať z fondov politiky súdržnosti EÚ. 
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Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Metropolitné regióny: výzvy a postavenie v rámci 

budúcej politiky súdržnosti po roku 2020 

 

I. POLITICKÉ ODPORÚČANIA 

 

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV 

 

Všeobecné pripomienky 

 

1. Konštatuje, že dve tretiny populácie EÚ žijú v metropolitných regiónoch (MR), a preto je 

relevantné sa touto témou zaoberať aj z perspektívy prípravy politiky súdržnosti po roku 2020. 

 

2. Upozorňuje, že nárast urbanizácie je európskym, ale aj celosvetovým trendom. To vytvára na 

jednej strane príležitosti a na druhej strane núti vysporiadať sa s novými výzvami. Spolupráca 

medzi inštitúciami a aktérmi v MR je preto kľúčová. 

 

3. Konštatuje, že aktuálne neexistuje zhoda v definovaní a vymedzení kritérií MR, ktoré by 

reflektovali rôznorodosť a reálnu situáciu v MR naprieč členskými štátmi EÚ. 

 

4. Berie na vedomie, že Eurostat definuje MR ako región NUTS3 alebo kombináciu NUTS3 

regiónov, v ktorom žije najmenej polovica obyvateľov vo funkčnej mestskej oblasti a skladá sa 

aspoň z 250 000 obyvateľov. Teritoriálna klasifikácia je založená na identifikovaní mestských 

centier s vysokou hustotou obyvateľstva a minimálnou populáciou 50 000 obyvateľov. 

Zdôrazňuje, že na základe tohto štatistického výkladu žilo v roku 2016 v metropolitných 

regiónoch 293,3 milióna obyvateľov EÚ. Poukazuje na to, že v tejto súvislosti sa musia zohľadniť 

aj oblasti, ktoré sú funkčne prepojené s oblasťami mimo EÚ. OECD definuje MR pomocou 

funkčných vzťahov, kde je mestské centrum s vysokou hustotou obyvateľstva a pracovnými 

príležitosťami prepojené s ostatným územím prostredníctvom intenzívnej dennej dochádzky do 

centra. 

 

5. Upozorňuje, že MR zahŕňajú rozličné typy území s prevažne mestským obyvateľstvom, ktoré 

však svojou rozlohou často zasahujú do vidieckych oblastí. Majú silné väzby na prímestské 

a vidiecke oblasti a často sa musia vysporiadať s fenoménom suburbanizácie. Otázka využívania 

pôdy v prímestských oblastiach má zásadný význam z hľadiska kvality života, adaptácie na 

zmenu klímy a jej zmiernenie. Medzi regiónmi by sa mali prediskutovať osobitné politiky 

zamerané na obmedzenie rozrastania miest. 

 

6. Podotýka, že je potrebné rozlišovať medzi vysoko urbanizovanými a menej urbanizovanými MR, 

ktoré si vyžadujú rozdielne politické prístupy a opatrenia. 

 

7. Konštatuje, že MR Paríža a Londýna s počtom obyvateľov presahujúcim 12 miliónov možno 

posudzovať osobitne, avšak väčšina MR v Európskej únii sa líši v závislosti od veľkosti, funkcií 

a hospodárskej sily, ako aj od toho, do akej miery je ich charakter polycentrický. Takisto existujú 

významné rozdiely, pokiaľ ide o prístup MR ku koordinácii spoločných politík a opatrení. 
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8. Upozorňuje, že migrácia ľudí do miest je jedným z najaktuálnejších demografických trendov, keď 

sa obyvateľstvo EÚ koncentruje najmä v MR hlavných miest. MR sa musia vysporiadať 

s rozrastaním sa miest do periférií, zahusťovaním centier miest a naopak vyľudňovaním 

vidieckych oblastí. Tento trend vytvára požiadavky na poskytovanie verejných služieb pre 

obyvateľov a nové infraštruktúry napríklad v sociálnej, dopravnej, školskej a zdravotnej oblasti, 

ako aj v súvislosti s digitalizáciou a realizáciou udržateľnej transformácie energetiky, a tým 

vyvíja obrovský tlak na rozpočty MR. Okrem toho existujú dodatočné požiadavky týkajúce sa 

metropolitných regiónov v súvislosti s ich funkciou ako hlavného mesta členského štátu, napr. 

pokiaľ ide o oblasť bezpečnosti, služieb všeobecného záujmu, digitálnych služieb a dopravy. 

 

9. Zdôrazňuje, že reálne počty obyvateľov v MR sú vo viacerých prípadoch vyššie ako udávajú 

oficiálne štatistiky. Nie všetci obyvatelia, ktorí v MR žijú, tam majú aj svoj trvalý pobyt. Taktiež 

veľký počet obyvateľov do MR dochádza za prácou, no rovnako využíva ich sociálnu vybavenosť 

a služby. MR majú okrem toho často silný cezhraničný rozmer. 

 

Potenciál metropolitných regiónov 

 

10. Konštatuje, že MR sú považované za motory hospodárstva členských krajín a ekonomické centrá 

rastu. Podľa Eurostatu je približne 72 % HDP 28 členských štátov produkovaných práve v MR. 

MR sú nielen centrami ekonomického rastu štátov, ale koncentrujú výskum, inovácie a kreatívny 

potenciál, čo prirodzene priťahuje kapitál, investície a ľudí. MR sú priekopníkmi inteligentných 

riešení v oblasti poskytovania informácií a služieb, obehového hospodárstva, environmentálnej 

udržateľnosti, energetickej účinnosti a zabezpečenia udržateľnej mobility. 

 

11. Zdôrazňuje, že pre harmonický rozvoj území je dôležité, aby EÚ a členské štáty uznali pridanú 

hodnotu metropolitnej spolupráce pri dosahovaní spoločných cieľov v kontexte znižovania 

regionálnych rozdielov. Vďaka tomu, že MR koncentrujú zdroje a expertízu, môžu pomôcť pri 

zlepšovaní vnútornej prepojenosti, ako aj distribúcii bohatstva a benefitov na danom území, a to 

podporovaním regionálnej spolupráce a hospodárskeho rastu a vytvorením efektívnejšieho 

prepojenia medzi mestami a vidiekom. Pri poskytovaní služieb mimo svojho územia zohrávajú 

MR významnú úlohu pri šírení rozvoja do okolitých oblastí, ktoré sú často vidieckeho charakteru. 

Pomáhajú integrovať komunity a jednotlivcov, pretože živé funkčné vzťahy vytvárajú mosty 

medzi mestskými oblasťami, menšími mestami a vidieckymi oblasťami. Interakcie medzi 

vidieckymi a mestskými oblasťami sú dôležitými hnacími silami pre harmonický územný rozvoj. 

 

12. Požaduje, aby sa venovala pozornosť nevyhnutnosti skutočného zapojenia celoštátnych politík do 

využívania územných nástrojov a zabezpečeniu spravodlivého prideľovania zdrojov všetkým 

územným celkom, regiónom, komúnam, či už ide o metropolitné, mestské, alebo vidiecke oblasti. 

Takisto by sa malo zabezpečiť, aby členské štáty konzultovali miestne a regionálne samosprávy 

už v počiatočnom štádiu rozhodovania v otázke, kde a ako sa budú využívať územné nástroje. To 

je nevyhnutné pre harmonizovanú podporu na všetkých úrovniach, zabezpečenie vyváženého 

rozvoja mestských aj vidieckych oblastí a zohľadnenie zásady subsidiarity a územnej súdržnosti. 

 

13. Podotýka, že aktuálny návrh politiky súdržnosti považuje európsku pridanú hodnotu za 

podmienku na získanie financovania. Podpora MR neprináša iba európsku pridanú hodnotu, ale 
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zabezpečuje globálnu konkurencieschopnosť EÚ a aj vďaka účinkom presahovania (spillover), 

ktoré vyplývajú z podpory MR, prispieva k regionálnej konvergencii členských krajín. 

 

14. Podotýka, že viac ako 70 % opatrení na zmiernenie zmeny klímy a až 90 % adaptačných opatrení 

sa realizuje na nižšej ako národnej úrovni, preto sú MR kľúčoví aktéri pri dosahovaní záväzkov 

COP21. 

 

15. Konštatuje, že v politike súdržnosti po roku 2020 bude podstatná časť finančných prostriedkov 

smerovaná do podpory inovácií a inteligentných riešení, ktoré sú z veľkej časti realizované práve 

v MR. 

 

Výzvy 

 

16. Poukazuje na to, že niektoré MR vrátane štatisticky určených najbohatších krajín naďalej trpia 

veľkým nedostatkom infraštruktúry z minulosti a musia svoje investície naďalej smerovať do 

základnej infraštruktúry. 

 

17. Upozorňuje, že MR musia čeliť výzvam ekonomického, fiškálneho a územného charakteru, 

pričom sa musia vysporiadať so stále narastajúcim dopytom po kvalitných verejných službách 

s obmedzenými finančnými zdrojmi na ich zabezpečenie, čo výrazne ovplyvňuje celkovú kvalitu 

života obyvateľov. Rozpočtové príjmy v niektorých MR sú len v minimálnej miere závislé od 

ekonomického úspechu a vysokého HDP regiónu. V niektorých MR sa rozpočet odvíja od 

podielových daní z príjmu fyzických osôb, ktoré sú registrované na území MR a nie právnických 

osôb, ktoré HDP v MR produkujú. Preto prítomnosť nadnárodných spoločností nemusí 

automaticky prinášať finančné prostriedky do verejných rozpočtov. 

 

18. Poukazuje na to, že charakteristickou črtou MR je zložité dochádzanie pracovníkov do mestských 

centier a jedna z ich najväčších výziev je prístupná doprava šetrná k životnému prostrediu. MR 

musia zavádzať aktívne formy transportu, riešenia mobility v rámci verejných priestranstiev 

a zlepšovať cezhraničnú mobilitu. MR sa musia vysporiadať s dopravnými zápchami, ktoré 

znižujú kvalitu ovzdušia, čo negatívne vplýva na zdravie obyvateľov. 

 

19. Upozorňuje, že MR aj z dôvodu koncentrácie priemyselných aktivít musia vo zvýšenej miere 

čeliť výzvam spojeným s kvalitou životného prostredia, zavádzaním udržateľných zdrojov 

energií, obehovým hospodárstvom, znečistením ovzdušia, kvalitou podzemných vôd, nakladaním 

s odpadom, úbytkom biodiverzity a odstraňovaním environmentálnych záťaží. Metropolitné 

regióny môžu tiež zohrávať ústrednú úlohu aj pri adaptácii na následky zmeny klímy. K riešeniu 

všetkých týchto problémov treba pristupovať holisticky. 

 

20. Zdôrazňuje, že MR čelia vysokej miere nerovností. Niektoré MR zahŕňajú najchudobnejšie 

oblasti členských štátov a musia sa vysporiadať s mestskou chudobou, sociálnou inklúziou, 

nárastom počtu ľudí bez domova, deťmi žijúcimi v chudobe, zraniteľnými skupinami ľudí, 

nezamestnanosťou mladých ľudí, nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, integráciou 

migrantov a utečencov, zvýšenou kriminalitou, starnúcim obyvateľstvom a chudobou pracujúcich 

osôb. Existencia týchto oblastí je často skrytá, pretože oficiálne štatistiky sú k dispozícii len na 

úrovni väčších celkov, čo má dosah na vypracovávanie príslušných politík a opatrení. 
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21. Zdôrazňuje, že MR sú zasiahnuté krízou bývania špecifickým spôsobom. Na jednej strane sa časť 

území vyľudňuje a iné oblasti zaznamenávajú enormný dopyt po bývaní. V mestách s vysokým 

dopytom po bývaní rastú ceny rýchlejšie ako príjmy obyvateľov, čo vedie k zvýšenej segregácii 

a sociálnej nerovnosti. V tejto súvislosti opakuje svoju výzvu na vytvorenie európskeho programu 

pre bývanie1. 

 

22. Vyzýva Eurostat, aby zbieral a analyzoval údaje o dostupnosti a cene bývania z miestneho 

a regionálneho hľadiska. Zanalyzovať by sa mali aj iniciatívy (vrátane iniciatív občianskej 

spoločnosti), ktoré sú zamerané na výstavbu cenovo dostupného bývania. 

 

23. Upozorňuje, že špeciálna pozornosť sa musí venovať MR prechádzajúcim ekonomickou 

transformáciou, ktoré sa vyrovnávajú s negatívnymi dôsledkami ukončenej priemyselnej aktivity. 

Musia čeliť vysokej nezamestnanosti, ktorá má často dlhodobý charakter, a popri tom sa 

vyrovnávať s premenou bývalých priemyselných objektov, regeneráciou zanedbaných mestských 

oblastí a štvrtí. 

 

24. Poznamenáva, že medzi veľké výzvy MR patrí podpora rozširovania digitálnych infraštruktúr, čo 

umožní ľuďom uplatniť sa v nových pracovných odvetviach a zavádzať nové pracovné vzorce, 

ktorými sú napríklad práca z domu. 

 

25. Upozorňuje, že MR často zahŕňajú aj vidiecke oblasti a v tomto smere je veľmi dôležité pracovať 

na dobre fungujúcich prepojeniach miest a vidieka v rámci MR a predísť fragmentácii pri tvorbe 

politík. Zdôrazňuje, že MR koncentrujú zdroje a expertízu a dokážu prostredníctvom svojich 

odborných a strategicko-plánovacích kapacít asistovať širšiemu územiu pri získavaní zdrojov 

z fondov politiky súdržnosti EÚ. MR preto môžu predstavovať vhodnú priestorovú úroveň pre 

implementovanie integrovaných prístupov k udržateľnému rozvoju s akcentom na územnú 

solidaritu. 

 

26. Je dôležité preskúmať spoluprácu v medziodvetvových otázkach, pokiaľ ide o vzťahy medzi 

mestom a vidiekom, ktoré prispievajú k rozvoju vidieckych aj metropolitných oblastí, ako je napr. 

podpora vytvárania regionálnych a miestnych hodnotových reťazcov a priamy marketing 

poľnohospodárskych výrobkov v metropolitných regiónoch s cieľom vytvárať pridanú hodnotu 

pre susedné vidiecke regióny. 

 

27. Poukazuje na to, že je potrebné lepšie chápať štruktúry MR nachádzajúce sa v ostrovných 

oblastiach a interakciu medzi ostrovmi. 

 

28. Zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa diskusia rozšírila na MR, ktoré sa nenachádzajú na pevnine. 

 

 
1

  Uznesenie VR – Návrhy na nové legislatívne obdobie Európskej únie, bod 20, 27. júna 2019: 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2019-02550-00-01-res-tra-sk.docx/content  

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2019-02550-00-01-res-tra-sk.docx/content


 

COR-2019-01896-00-00-AC-TRA (EN) 7/10 

Lepšie zapojenie MR do prípravy a vykonávania politiky súdržnosti 

 

29. Upozorňuje, že aktuálne prebiehajúci proces prípravy politiky súdržnosti po roku 2020 

predstavuje jedinečnú príležitosť pre zohľadnenie potreby špecifického prístupu k MR v príprave 

budúcich partnerských dohôd a následne operačných programov pre fondy politiky súdržnosti 

EÚ. 

 

30. Podporuje myšlienku, že by sa nemali klásť žiadne administratívne prekážky, pokiaľ ide 

o spoluprácu medzi regiónmi na úrovni NUTS 2, ktoré spolu tvoria región hlavného mesta (hlavné 

mesto a jeho región) a majú v úmysle navzájom zosúlaďovať svoje stratégie a kroky v rámci 

príslušných operatívnych programov, a že by sa im v záujme úzkej spolupráce mala poskytnúť 

dostatočná flexibilita pre výber opatrení. 

 

31. Zdôrazňuje úlohu MR v politike súdržnosti a odporúča neodkladne vytvoriť a posilniť 

metropolitnú dimenziu v politike súdržnosti po roku 2020, ako aj relevantných európskych 

politikách vrátane novej územnej agendy a strategických dokumentoch, ako nová Lipská charta 

a nová Európska rozvojová stratégia, ktorá nahradí Stratégiu Európa 2020. 

 

32. Žiada, aby MR boli priamo zapojené do prípravy politiky súdržnosti, implementácie a hodnotenia 

operačných programov a EÚ projektov za predpokladu, že vypracujú dohody o územnej 

spolupráci. 

 

33. Žiada EK, aby pri schvaľovaní partnerských dohôd a následne operačných programov zohľadnila, 

kto má kompetencie implementovať jednotlivé operácie, pretože právomoci MR a miestnych 

orgánov sa v každom členskom štáte líšia. 

 

34. Upozorňuje, že MR sú z dôvodu svojho relatívneho bohatstva limitované pri čerpaní prostriedkov 

z fondov politiky súdržnosti EÚ, a preto tlak na ich efektívne využitie narastá. To, že metóda 

prerozdeľovania zdrojov z fondov politiky súdržnosti EÚ v rámci príslušných národných alokácií 

sa primárne odvíja od jedného indikátora, ktorým je HDP na obyvateľa/parita kúpnej sily, 

a sociálne, demografické a environmentálne aspekty sú zahrnuté iba čiastočne, nevytvára 

komplexný pohľad na úroveň vyspelosti. Preto je vhodné, aby regióny, ktoré sú na základe 

ekonomického prerozdeľovania finančných alokácií znevýhodnené, boli vhodne 

vykompenzované. Navrhovaná prevoditeľnosť zdrojov2 je v tejto súvislosti relevantným 

nástrojom. Nabádame členské štáty, aby prevody prediskutovali so všetkými dotknutými 

regiónmi, a zabezpečili, aby bolo každé prijaté rozhodnutie založené na vzájomnej dohode 

a v súlade s viacúrovňovým riadením. 

 

35. Podporuje návrh Európskej komisie na zvýšenie možnosti finančného transferu medzi 

kategóriami regiónov z 3 % na 15 % celkovej alokácie členského štátu a vyzýva členské štáty, 

aby túto možnosť aplikovali. Upozorňuje však, že pre uplatnenie flexibility však bude potrebná 

dôkladná analýza. 

 

 
2

  COM(2018) 375, článok 105. 
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Získavanie a analýza údajov na regionálnej úrovni 

 

36. Žiada EK, aby cez Spoločné výskumné centrum EÚ začala skúmať potenciálnu pridanú hodnotu 

podpory MR v kontexte hlavného cieľa politiky súdržnosti, ktorým je znižovanie regionálnych 

rozdielov. V rámci výskumu uvedie príklady účinkov presahovania vyplývajúcich z podpory MR 

a ich prínos k súdržnosti krajín a regiónov3. 

 

37. Odporúča prostredníctvom použitia metodiky indexu sociálneho pokroku (SPI) definovať 

najurgentnejšie výzvy v MR, ktoré je potrebné financovať z fondov politiky súdržnosti EÚ. To 

môže pomôcť regionálnym a miestnym aktérom správne vyhodnotiť a definovať územné 

investičné potreby. 

 

38. Odporúča, aby Eurostat pri hodnotení ekonomickej vyspelosti regiónov vytváral regionálne 

štatistiky a nevychádzal z národných priemerov pri meraní regionálneho HDP na 

obyvateľa/parity kúpnej sily. 

 

39. Odporúča ďalej rozvíjať štatistický zber údajov na regionálnej úrovni, najmä údaje preukazujúce 

funkčné vzťahy na území MR. To by umožnilo získať komplexnejšie informácie o populácii a jej 

mobilite v MR, pripraviť adresnejšie opatrenia a cielenejšie smerovať investície z fondov politiky 

súdržnosti EÚ. 

 

40. S cieľom znížiť administratívnu záťaž a náklady spojené so zberom údajov odporúča podporovať 

inovatívne spôsoby zberu údajov, ktoré umožňujú sledovať vzorce dochádzania v rámci MR. 

 

Politika súdržnosti zodpovedajúca potrebám MR a ich obyvateľov 

 

41. Odporúča, aby boli vo väčšej miere podporované nástroje poskytujúce pomoc metropolitnej 

spolupráci, ako napríklad ITI a CLLD, samostatné prioritné osi pre MR v jednotlivých 

operačných programoch, regionálne integrované územné stratégie, stratégie udržateľného rozvoja 

miest a plány udržateľnej mestskej mobility, ktoré by sa mali ďalej rozvíjať v rámci politiky 

súdržnosti EÚ po roku 2020 a tvoriť oporné dokumenty pre investície. 

 

42. S poľutovaním konštatuje, že návrh rozpočtu politiky súdržnosti prvýkrát nedosahuje jednu 

tretinu rozpočtu EÚ. Pritom je tematickou koncentráciou výrazne naviazaný na prvé dva ciele 

novej politiky súdržnosti – inteligentnejšia a ekologickejšia Európa. Práve tento typ opatrení sa 

vo veľkej miere realizuje v MR. Preto odporúča, aby členské štáty pri príprave partnerských 

dohôd úzko spolupracovali s MR pri definovaní, akým spôsobom naplnia tematickú koncentráciu. 

 

43. Vyzýva EK, aby vytvorila podmienky a podporné mechanizmy na prenos vedomostí, výmenu 

skúseností a osvedčených postupov týkajúcich sa kľúčových výziev, riešení alebo projektov, 

ktoré vypracovali MR, ako je riadenie medzi MR, ukazovatele na monitorovanie realizácie 

stratégií plánovania v metropolitných oblastiach alebo rozvoj inteligentných politík. 

 

 
3

  V tejto súvislosti pozri správu The Impacts of metropolitan regions on their surrounding areas (Vplyv metropolitných regiónov na 

ich susedné oblasti): https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Metropolitan-regions.pdf 
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44. Upozorňuje na skutočnosť, že metropolitné regióny sa vyznačujú roztrieštenou štruktúrou správy, 

ktorú tvorí veľký počet regionálnych a miestnych orgánov, čo obmedzuje ich schopnosť efektívne 

riešiť hospodárske, sociálne a environmentálne výzvy. Nabáda preto na výmenu najlepších 

postupov medzi metropolitnými regiónmi v záujme vypracovania dlhodobých stratégií 

a inovatívnych riešení, ktoré by im umožnili prekonať túto roztrieštenosť právomocí. 

 

45. Podporuje myšlienku vytvorenia fondu pre spravodlivú transformáciu s cieľom podporiť 

udržateľnú transformáciu energetiky, vyrovnať sa so sociálnymi výzvami spojenými s mobilitou 

pracovnej sily a výraznými demografickými zmenami, a ktoré by boli financované z ďalších 

prostriedkov dopĺňajúcich prostriedky z politiky súdržnosti. 

 

46. Upozorňuje, že MR na jednej strane disponujú enormným ľudským kapitálom a talentom, na 

druhej strane musia čeliť celej škále výziev od sociálneho vylúčenia po adaptovanie na budúce 

zručnosti na trhu práce. Pre riešenie týchto výziev MR je vhodné uplatniť ESF+ v úzkej spolupráci 

a súlade s infraštruktúrnymi opatreniami financovanými z EFRR. 

 

47. Vyzýva, aby nová Urbánna agenda pre EÚ v každom svojom partnerstve zohľadnila prebiehajúcu 

metropolizáciu území alebo aby bolo vytvorené nové partnerstvo pre metropolitnú dimenziu 

urbánnej agendy s horizontálnym a strategickým charakterom. 

 

V Bruseli 4. decembra 2019 

 

Predseda 

Európskeho výboru regiónov 

 

 

 

 

Karl-Heinz Lambertz 

 

 Dočasný generálny tajomník 

Európskeho výboru regiónov 

 

 

 

Pedro Cervilla 
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