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ŠTÚDIA 

 

Abstrakt 

Cieľom tejto štúdie je zhodnotiť vývoj a vykonávanie strategickej 

súdržnosti politiky súdržnosti v rokoch 2014 – 2020. Na základe 

dokumentačnej analýzy a pohovorov s orgánmi členských štátov sa v 

štúdii dospelo k zisteniu, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 

došlo k celkovému zlepšeniu, ale zdôrazňuje sa v nej aj to, že na úrovni 

EÚ a na vnútroštátnej úrovni existuje množstvo výziev, pokiaľ ide o 

zabezpečenie strategicky súdržného prístupu medzi jednotlivými 

európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a vo vzťahu k 

ostatným politikám EÚ.  
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ZHRNUTIE 

Strategická súdržnosť je ústredným prvkom reformy politiky súdržnosti na roky 2014 – 

2020, ktorá bola vykonaná v roku 2013. Táto štúdia poskytuje kritické hodnotenie 

vývoja a vykonávania strategickej súdržnosti politiky súdržnosti na základe 

dokumentačnej analýzy a pohovorov s orgánmi členských štátov zodpovednými za 

prípravu partnerských dohôd a operačných programov na obdobie 2014 – 2020. Dôraz 

sa kladie na štyri oblasti, ktoré sú z hľadiska strategického smerovania politiky 

súdržnosti považované za rozhodujúce: strategické rámce EÚ; vnútroštátne strategické 

rámce; tematické zameranie; a štruktúra, riadenie a administratívne náležitosti 

programu. 

Strategické rámce EÚ 

Regulačnou inováciou na obdobie 2014 – 2020 je využitie zastrešujúceho nariadenia o 

spoločných ustanoveniach, ktoré upravuje päť fondov v rozličných oblastiach politiky. 

Spoločný strategický rámec, ktorý je prílohou k nariadeniu o spoločných ustanoveniach, 

je širším, lepšie odôvodneným a ucelenejším strategickým rámcom než strategické 

usmernenia o súdržnosti na roky 2007 – 2013. Predstavitelia riadiacich orgánov 

zodpovední za prípravu programov uvítali spoločný strategický rámec ako praktický a 

užitočný nástroj, hoci jeho vplyv na proces prípravy programu je z hľadiska 

vnútroštátnych strategických rámcov vedľajší. 

Vnútroštátne strategické rámce  

Novo zavedené partnerské dohody sú strategickými plánmi obsahujúcimi priority pre 

všetkých päť európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tieto dohody sú 

výsledkom rokovaní Európskej komisie s vnútroštátnymi orgánmi a poskytujú väčší 

priestor nielen na vzájomnú koordináciu jednotlivých európskych štrukturálnych a 

investičných fondov, ale aj na ich koordináciu s ostatnými politikami EÚ a členských 

štátov. V praxi sú síce vnútroštátne dojednania jednotlivých členských štátov týkajúce 

koordinácie výrazne odlišné, a to prinajmenšom s hľadiska ich formálnych náležitostí, no 

riadiace orgány vyjadrujú opatrne optimistický názor, že plánované alebo zavedené 

štruktúry a systémy budú využívať súčinnosť a povedú k väčšej  koordinácii než v rokoch 

2007 – 2013. Členské štáty aktívne presadzovali zásadu partnerstva aj v procese 

prípravy programov. Zriadili riadiace výbory alebo pracovné skupiny založené na 

partnerstve a poverili ich vypracovaním celého súboru alebo časti partnerských dohôd a 

operačných programov. Podujatia verejných konzultácií podporili konzultáciami a šírením 

informácií prostredníctvom internetu. Zdá sa, že v príprave vnútroštátnych strategických 

rámcov zohrávali odporúčania pre jednotlivé krajiny len obmedzenú úlohu, ale členským 

štátom sa poväčšine podarilo zaoberať aj nimi. 

Tematické zameranie  

Nové požiadavky na tematické zameranie v rokoch 2014 – 2020 malo významný vplyv 

na prípravu programov vo väčšine členských štátov. Rozpočtové prostriedky z 

EFRR/Kohézneho fondu vyčlenené na tematické ciele 1 až 4 (VTRI, IKT, 

konkurencieschopnosť MSP, nízkouhlíkové hospodárstvo) boli výrazne navýšené, pričom 

investície do infraštruktúr sú v porovnaní s rokmi 2007 – 2013 menej podstatné. 

Rokovania o vyčleňovaní prostriedkov na jednotlivé ciele neboli jednoduché. Mnohé 

členské štáty sa k priestoru, ktorý majú k dispozícii na vyváženie tematického zamerania 

s podporou venovanou domácim cieľom, stavajú kriticky. Riadiace orgány sa v zásade 

zhodujú na osobitných ustanoveniach účelového viazania prostriedkov (udržateľný 

mestský rozvoj, podiely ESF), ale uvítali by väčšiu flexibilitu. Regionálne rozlišovanie 

predpisov týkajúcich sa účelového viazania sa nepovažuje za užitočné, pretože 

regionálne kategórie sú príliš strohé a neodrážajú osobité vlastnosti regiónov. 

 

 



 

 

Štruktúra, riadenie a administratívne náležitosti programov 

Nariadenie o spoločných ustanoveniach na obdobie 2014 – 2020 sa stretlo so širokou 

podporou a očakáva sa, že vnesie do plánovania a vykonávania európskych 

štrukturálnych a investičných fondov väčšiu súdržnosť a koordináciu. Mnohé riadiace 

orgány sa však nazdávajú, že to nestačí, pretože stále existujú samostatné nariadenia 

pre jednotlivé fondy (najmä pokiaľ ide o EPFRV). 

V mnohých členských štátoch nastali významné zmeny v štruktúre programov v 

porovnaní s obdobím 2007 – 2013, čo by malo uľahčiť lepšiu inštitucionálnu koordináciu 

fondov; operačné programy financované z viacerých fondov sú vo väčšine členských 

štátov považované za vítanú možnosť, ale pretrvávajú obavy týkajúce sa 

administratívnych komplikácií (napr. v dôsledku samostatných nariadení pre jednotlivé 

fondy). Potenciálne užitočným nástrojom na zabezpečenie strategickej súdržnosti na 

miestnej/regionálnej úrovni je integrovaný územný prístup. A napokon úloha, ktorú 

Komisia zohráva pri podpore cieľov strategickej súdržnosti, sa považuje za prevažne 

pozitívnu. No pokiaľ ide o jednotnosť a súdržnosť pozícií a odporúčaní jednotlivých 

generálnych riaditeľstiev, zaznela istá kritika. V skutočnosti sa aj napriek úsiliu o 

zlepšenie konzultácií a spolupráce medzi útvarmi v rámci Komisie riadiace orgány 

nazdávajú, že pretrvávajúci „odvetvový prístup“ k európskym štrukturálnym a 

investičným fondom na úrovni EÚ (za každý fond je zodpovedné iné oddelenie) brzdí 

koordinovaný prístup. 

Závery a odporúčania 

1. Spoločný strategický rámec poskytol jasné vyjadrenie cieľov a priorít EÚ. 

2. Pozičné dokumenty Komisie zase poskytli vnútroštátnym orgánom jasné 

vysvetlenie pravdepodobnej rokovacej pozície Komisie. 

3. Prinajmenšom vo fáze prípravy programov bude dosiahnuté tematické 

zameranie. 

4. Je tu však obava, že sa politika súdržnosti postupne „premení“ na na 

tematickú politiku, a teda vzniká hrozba, že stratí zo zreteľa svoj účel, ktorým je 

súdržnosť. 

5. Mala by sa dosiahnuť väčšia strategická integrácia a koordinácia. 

6. Zdá sa, že zásada partnerstva bola v procese prípravy programov vo veľkej 

miere rešpektovaná. 

7. Neobjavujú sa veľké náznaky zjednodušenia. 

8. Účinnosť a užitočnosť možností integrovaného územného rozvoja nie sú zatiaľ 

jasné. 

9. Pri rokovaniach sa relatívne vo vysokej miere berie do úvahy úloha Komisie. 

10. Pre prípravu procesu politickej reformy na roky  2014 – 2020 bola príznačná 

relatívna otvorenosť a inkluzívnosť, prinajmenšom v porovnaní s obdobím 2007 – 

2013. 

Na základe týchto záverov sa vydávajú tieto odporúčanie: 

 Bolo by vhodné zvážiť pri príprave spoločného strategického rámca, ako aj 

pozičných dokumentov prístup založený na väčšej spolupráci medzi Európskou 

komisiou a členskými štátmi. 

 Je potrebné vyvinúť omnoho väčšie úsilie o integráciu európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a koordináciu medzi generálnymi 

riaditeľstvami Komisie. 

 EP by mal monitorovať uplatňovanie zásady partnerstva vo fáze vykonávania 

programov. 

 Odporúča sa dôkladné monitorovanie a kontrola strategickej súdržnosti a 

výkonnosti politiky súdržnosti zo strany EP. 

 Vyžaduje sa užšia koordinácia v rámci Európskeho parlamentu, najmä silnejší 

dialóg medzi príslušnými štyrmi výbormi zodpovednými za európske štrukturálne a 

investičné fondy. 


