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Zhrnutie

Táto štúdia predstavuje podrobnú analýzu partnerských dohôd prijatých
v 28 členských štátoch EÚ a ponúka tiež pohľad na vykonávanie prvkov, ktoré
schválil Európsky parlament počas rokovaní o legislatívnom rámci. Výskum je
predovšetkým venovaný súladu partnerských dohôd s právnymi ustanoveniami,
súčasnému stavu ex ante kondicionalít a zosúladeniu so stratégiou Európa 2020.
Strategické rozhodnutia členských štátov, ako aj ich programová štruktúra
a koordinačné nástroje sú opísané v 28 zhrnutiach zahrnutých do tejto štúdie.
Výsledky výskumu sú zhrnuté v prierezovej analýze 28 partnerských dohôd, z ktorej
vyplývajú rozdielne a podobné prvky v prístupoch, ktoré členské štáty zvolili.

IP/B/REGI/FWC/2010-002/LOT01-C01-SC13 september 2015

PE 563.393 SK



2

Tento dokument si vyžiadal Výbor Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj.

AUTORI

Metis GmbH: Jürgen Pucher, Isabel Naylon, Herta Tödtling-Schönhofer

ZODPOVEDNÁ ADMINISTRÁTORKA

Diána Haase
Tematická sekcia B: Štrukturálna a kohézna politika
Európsky parlament, B-1047 Brusel
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

REDAKČNÁ ASISTENTKA

Krisztina Mányik

JAZYKOVÉ VERZIE

Originál: EN.

O VYDAVATEĽOVI

Ak chcete kontaktovať tematickú sekciu alebo odoberať jej mesačný bulletin, píšte na:
poldep-cohesion@europarl.europa.eu

Text bol dokončený v septembri 2015.
© Európska únia 2015.

Print ISBN 978-92-823-7912-7 doi:10.2861/121367 QA-04-15-593-EN-C
PDF ISBN 978-92-823-7913-4 doi:10.2861/407222 QA-04-15-593-EN-N

Tento dokument je dostupný na internetovej stránke:
http://www.europarl.europa.eu/studies

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI

Za názory vyjadrené v tomto dokumente nesie výhradnú zodpovednosť autor. Nemusia
teda predstavovať oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu.

Reprodukcia a preklad na nekomerčné účely sú povolené v prípade, že sa jasne uvedie
zdroj, vydavateľ je o tom vopred informovaný a dostane kópiu textu.



Prehľad prijatých partnerských dohôd
____________________________________________________________________________________________

3

ZHRNUTIE

Dňa 21. decembra 2013 nadobudol účinnosť nový súbor pravidiel a právnych predpisov
Európskej únie na programové obdobie 2014 – 2020. Jednou z hlavných noviniek je
vykonávanie spoločných pravidiel pre európske štrukturálne a investičné fondy. Členské
štáty boli požiadané, aby pripravili a vykonali strategické plány s investičnými
prioritami, ktoré sa budú týkať týchto piatich európskych štrukturálnych a investičných
fondov.

Hlavným cieľom tejto štúdie je predložiť podrobnú analýzu prijatých strategických plánov,
tzv. partnerských dohôd. To zahŕňa preskúmanie prvkov a koncepcií, ktoré prijal
Európsky parlament počas rokovaní o nových právnych predpisoch.

Partnerské dohody sa delia na dve časti. Jedna časť podlieha rozhodnutiu Komisie
(oddiely 1 a 2 vzoru partnerskej dohody – podľa článku 15 ods. 1 nariadenia o spoločných
ustanoveniach). Ďalšia časť (podľa článku 15 ods. 2 nariadenia o spoločných
ustanoveniach) v zásade nepodlieha rozhodnutiu Komisie. Väčšina krajín toto rozdelenie
rešpektuje a príslušný obsah uvádza rozdelený do dvoch častí partnerskej dohody.

Zásada partnerstva (článok 5 nariadenia o spoločných ustanoveniach) sa vykonáva
za aktívnej účasti širokej škály vnútroštátnych a regionálnych orgánov a hospodárskych
a sociálnych partnerov, ako aj občianskej spoločnosti, a to v rôznych formách verejných
konzultácií, pričom niektoré sú zamerané na partnerské dohody a iné na operačné
programy. Do vykonávania partnerských dohôd, ako ja operačných programov, sa plánuje
zapojiť všetky úrovne štátnej správy (ústrednú, regionálnu a miestnu) a všetky príslušné
zainteresované strany (ministerstvá, hospodárskych a sociálnych partnerov, občiansku
spoločnosť a výskumné ústavy a univerzity).

V prípravnej fáze mali členské štáty možnosť zaviesť operačné programy financované
z jedného alebo z viacerých fondov, a to kombinovaním Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Všetky členské štáty zaviedli
operačné programy financované z jedného fondu. Dvadsať členských štátov zaviedlo
operačné programy financované z viacerých fondov.

Napriek požiadavke tematického zamerania si väčšina členských štátov vo svojich
partnerských dohodách zvolila všetky tematické ciele. Len niekoľko členských štátov
sa zameriava na obmedzený počet tematických cieľov (napr. Luxembursko, Dánsko
a Holandsko). Tematický cieľ 11 (posilnenie inštitucionálnych kapacít) si vybralo len
18 členských štátov a bolo mu pridelené len 1 % celkových rozpočtových prostriedkov
pridelených na tematické ciele v rámci EÚ, keďže sa využívali len v členských štátoch
oprávnených na prostriedky z Kohézneho fondu s výnimkou Francúzska a Talianska.
Podobne tematický cieľ 2 (informačné a komunikačné technológie) nebol vybratý v štyroch
členských štátoch a bolo naň pridelené druhé najnižšie percento celkových rozpočtových
prostriedkov (3,3 %). Tematický cieľ 7 (podpora udržateľnej dopravy) nebol vybratý
v piatich členských štátoch, ale z dôvodu jeho významu predovšetkým v krajinách
usilujúcich sa o konvergenciu je tematickým cieľom s druhým najväčším celkovým
rozpočtom (14,8 % celkových pridelených rozpočtových prostriedkov).

Tematickými cieľmi s najvyšším percentom celkových prostriedkov sú tematický cieľ
6 (zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov –
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15 %), tematický cieľ 7 (podpora udržateľnej dopravy – 14,8 %) a tematický cieľ 3
(zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov – 13,9 %).

Vo všetkých partnerských dohodách sa zohľadňujú odporúčania pre jednotlivé krajiny
a ich príslušné časti rozhodovali pri výbere tematických cieľov a priorít v operačných
programoch.

Pokiaľ ide o rovnováhu medzi tematickým zameraním a očakávaniami členských
štátov s cieľom zamerať sa na ciele európskych štrukturálnych a investičných fondov
na základe zmluvy, neobjavili sa žiadne vážne problémy. Potreby a stratégie členských
štátov vo veľkej miere zodpovedajú cieľom stratégie Európa 2020 a prioritám európskych
štrukturálnych a investičných fondov. Vo väčšine partnerských dohôd sa tiež zdôrazňuje
súčinnosť vo využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov a vnútroštátnych
nástrojov. V jednotlivých partnerských dohodách sa tiež nachádzajú makroregionálne
stratégie a ani v nich nedochádza k vážnejším rozporom medzi vnútroštátnymi
strategickými prioritami a makroregionálnymi stratégiami EÚ.

Koordinácia európskych štrukturálnych a investičných fondov ustanovená
v partnerských dohodách sa v jednotlivých členských štátoch organizuje rôznymi spôsobmi.
Niekde ju riadi štátny úrad alebo príslušné ministerstvo, inde osobitne určený orgán. Pri
koordinácii fondov a operačných programov zohrávajú významnú úlohu riadiace orgány
a monitorovacie výbory. Vo viacerých členských štátoch boli zriadené tematické pracovné
skupiny, ktoré sa majú venovať konkrétnym témam z oblasti fondov. Vo viacerých
partnerských dohodách sa uvádzajú podrobné informácie o tom, ako sa európske
štrukturálne a investičné fondy koordinujú s vnútroštátnymi programami financovania alebo
inými medzinárodnými zdrojmi.

Členské štáty museli splniť všeobecné a tematické ex ante kondicionality. Všeobecné
ex ante kondicionality a väčšina tematických ex ante kondicionalít sa skôr plní v starších
členských štátoch. Zdá sa, že čím sú členské štáty v Európskej únii kratšie, tým menej ex
ante kondicionalít plnia.

Ďalšie zjednodušenie na obdobie rokov 2014 – 2020 spočíva vo väčšom využívaní
elektronických systémov súdržnosti (e-cohesion), ktoré prijímateľom umožňujú
predkladať návrhy pomocou elektronickej výmeny údajov (zníženie administratívnej záťaže
prijímateľov a zníženie nákladov na správu). Vo väčšine krajín došlo k výraznému pokroku
pri zavádzaní mechanizmov elektronickej súdržnosti už v minulom programovom období
(2007 – 2013) a tieto mechanizmy sa v súčasnom období prispôsobujú a aktualizujú
s cieľom zvýšiť ich interoperabilitu so systémom správy fondov Komisie. Ani v tejto oblasti
sa neočakávajú žiadne vážnejšie problémy. Oblasť elektronickej súdržnosti a IT systémov
sa v partnerských dohodách konkrétne neuvádzajú len v niekoľkých krajinách.

Väčšina krajín, s výnimkou Nemecka, Dánska, Írska, Holandska a Luxemburska, uvádza,
ktorým geografickým oblastiam sa bude venovať osobitná pozornosť. Viacero krajín tiež
opisuje svoj územný prístup k boju proti chudobe (Chorvátsko, Grécko, Bulharsko,
Lotyšsko, Malta, Slovensko a Spojené kráľovstvo). Väčšina členských štátov podrobne
uviedla, ktoré geografické oblasti budú cieľom územného rozvoja alebo opatrení na boj
proti chudobe. V niektorých členských štátoch sa vykonalo tzv. mapovanie chudoby
s cieľom sústrediť prostriedky do týchto oblastí.

Vo všetkých členských štátoch sa využívajú integrované prístupy vo forme miestneho
rozvoja vedeného komunitou a integrovaných územných investícií. Miestny rozvoj
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vedený komunitou sa využíva vo všetkých 28 členských štátoch a integrované územné
investície takmer, ale nie úplne, vo všetkých krajinách (20 členských štátov). Väčšina krajín
(22 členských štátov) rieši územný rozmer najčastejšie prostredníctvom integrovaných
územných investícií. Veľká časť krajín začlenila miestny rozvoj vedený komunitou ako
pokračovanie miestnych akčných skupín iniciatívy LEADER v rámci Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, ale aj v rámci Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.

Táto štúdia pomôže pochopiť, ako členské štáty EÚ prijímajú a vykladajú nové prvky
zavedené v programovom období 2014 – 2020 s cieľom zabezpečiť hladké a účinné
čerpanie prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov v nasledujúcich
rokoch.




