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Cieľom tejto štúdie je poskytnúť stručnú analýzu možného prínosu 
kohéznej politiky EÚ k boju proti zmene klímy. Na základe kvalitatívnych a 
kvantitatívnych sekundárnych dôkazov (najmä rozpočtu EÚ pre 
štrukturálne fondy na obdobie rokov 2000 – 2006 a 2007 – 2013 a 
primárnych kvalitatívnych dôkazov (prípadové štúdie vo Fínsku a 
Taliansku) štúdia zdôrazňuje veľký pokrok, ktorý sa dosiahol vo využívaní 
štrukturálnych fondov v boji proti zmene klímy. Odporúča sa zvýšiť 
príspevok štrukturálnych fondov pre túto oblasť.  
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ZHRNUTIE 
 

Súvislosti 

Zmena klímy sa stala najvyššou prioritou vo svete ako aj v programoch politiky EÚ. 
Vedecké dôkazy a verejná mienka sa zhodujú v tom, že táto úloha je jednou 
z najnáročnejších, ktoré nás čakajú, a to nielen z hľadiska politiky, ale aj v širšej sociálno-
hospodárskej oblasti. Zmena klímy sa poníma predovšetkým ako nástroj, ktorý povzbudí 
hospodársku obnovu a pripraví cestu na prechod k novým základom sociálno-ekonomického 
rozvoja.  
 
EÚ zaujala v tejto oblasti vedúce postavenie prijatím ambiciózneho dlhodobého programu 
zameraného na zníženie emisií skleníkových plynov. V tejto súvislosti, vzhľadom na 
skutočnosť, že zmenou klímy sú postihnuté regióny, od ktorých sa očakáva, že prídu s 
vhodnými nápadmi ako reagovať na svojej kompetenčnej úrovni, sa od kohéznej politiky EÚ 
očakáva, že bude pri dosahovaní cieľov stanovených na európskej úrovni zohrávať dôležitú 
úlohu. Keďže kohézna politika podporuje sektory a krajiny, ktoré boli v minulosti označené 
za najväčších pôvodcov emisií skleníkových plynov, očakávania kladené na ňu v tejto 
súvislosti sú vysoké. 
 
Cieľ 

Cieľom tejto štúdie je poskytnúť hĺbkovú analýzu možného prínosu kohéznej politiky EÚ 
k boju proti zmene klímy. Dvoma súvisiacimi cieľmi sú:  

• poskytnúť presný obraz o hlavných prístupoch, stratégiách, osobitných opatreniach a 
nástrojoch prijatých na programové obdobia rokov 2000 – 2006 a 2007 – 2013 s cieľom 
bojovať proti zmene klímy; 

• zhodnotiť možnosti, ako môže kohézna politika EÚ lepšie prispieť k boju proti zmene 
klímy a poskytnúť súbor funkčných odporúčaní.  

 
Metodika 

Metodika použitá na vypracovanie tejto štúdie využíva tri prístupy: 

• po prvé: štúdia skúma dôkazy o zmene klímy a politické reakcie na globálnej úrovni a 
úrovni EÚ prijaté na základe sekundárnych dôkazov; 

• po druhé: správa využíva štatistické údaje rozpočtu štrukturálnych fondov 
z programových období 2000 – 2006 a 2007 – 2013. Cieľom je určiť hlavné črty 
opatrení programov štrukturálnych fondov, ktoré sa zaoberajú zmenou klímy (ktoré 
oblasti politiky sú uprednostňované, ktoré členské štáty a regióny sú najaktívnejšie);  

• po tretie: v dvoch členských štátoch, Fínsku a Taliansku, boli vypracované prípadové 
štúdie, ktoré na vzorových prípadoch oboch krajín skúmajú náročné problémy, ktoré 
zmena klímy prináša ako aj príklady prijatých politických rozhodnutí.  

 
Zistenia 

Existuje značné množstvo vedeckých dôkazov z mnohých zdrojov o tom, že klíma planéty 
sa mení a určitý konsenzus, že tento trend je výsledkom ľudského konania. Za hlavnú 
príčinu zmeny klímy boli označené emisie skleníkových plynov. Piatimi najväčšími 
producentmi skleníkových plynov v rámci EÚ 27 boli všetko členské štáty EÚ 15-ky: 
Nemecko, Veľká Británia, Taliansko, Francúzsko a Španielsko.  Z celkovej miery emisií EÚ-
15 majú najväčší podiel na emisiách skleníkových plynov dve odvetvia, a to výroba energie 
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pre verejnosť (80 %) a cestná doprava (21 %). Emisie skleníkových plynov nie sú však 
jediným vplyvom na zmenu klímy, dôležité sú tiež prírodné riziká. Zraniteľnosť Európy v 
dôsledku prírodných rizík má klesavú tendenciu smerom z východu na západ z dôvodu 
slabšej schopnosti vyrovnať sa s nimi, ktorá súvisí s nižším národným HDP na obyvateľa. 
 
S cieľom vyrovnať sa s rizikami spojenými so zmenou klímy dochádza na úrovni EÚ 
k podpore množstva veľmi ambicióznych politických iniciatív. Jadrom týchto iniciatív je 
záväzok EÚ prudko znížiť emisie skleníkových plynov a pretvoriť európske hospodárstvo na 
vysoko energeticky účinný systém s nízkou produkciou oxidu uhličitého, ktorý vyvrcholil v 
januári 2008 balíkom, ktorý zavádza jeden z najambicióznejších súborov cieľov pre oblasť 
klímy a energetiky. Zaviedol sa systém na určovanie stropu a obchodovanie s emisiami 
vychádzajúci z Kjótskeho protokolu a jeho kvót pre zníženie na mikro (spoločnosti) a makro 
(členské štáty) úrovni, avšak hlavným nedostatkom tohto systému je skutočnosť, že 
nepočíta so sankciami pre tých, ktorí nerešpektujú právne záväzné záväzky.  
 
Zvlášť postihnuté zmenou klímy sú európske regióny. Má to priame a nepriame dôsledky, 
ktoré sa líšia od regiónu k regiónu, a tieto odlišnosti by sa mali pri formovaní budúcej 
kohéznej politiky EÚ zohľadniť.  
 
Kohézna politika by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore dosahovania cieľov EÚ 
v oblasti klímy a energetiky. V skutočnosti je väčšina sektorov, ktoré sú potenciálne 
významnými zdrojmi emisií skleníkových plynov aj tradičnými sektormi intervencií kohéznej 
politiky EÚ (doprava, stavebníctvo, služby, malé a stredné podniky, poľnohospodárstvo a 
odpadové hospodárstvo) a hlavní príjemcovia kohéznej politiky EÚ sú taktiež 
najvýznamnejšími producentmi emisií skleníkových plynov (štyri krajiny, ktoré získali 
najviac zdrojov zo štrukturálnych a kohéznych fondov EÚ na obyvateľa, Španielsko, 
Portugalsko, Grécko a Írsko, sa tiež stali svedkami najväčšieho nárastu emisií skleníkových 
plynov v rámci celej EÚ).  
 
Jedna celá kapitola správy je venovaná analýze výdavkov štrukturálnych fondov určených 
na boj proti zmene klímy za programové obdobia 2000 – 2006 a 2007 – 2013. Ukazuje sa, 
že počas obdobia rokov 2000 – 2006 členské štáty (EÚ 25) vyčlenili približne 14 miliárd 
EUR (6,4 % z celkovej sumy štrukturálnych fondov) na opatrenia súvisiace so zmenou 
klímy. Čo sa týka obdobia rokov 2007 – 2013, dochádza k dramatickej zmene scenáru, 
nakoľko Európska únia plánuje investovať približne 51 miliárd EUR (zhruba 15 % všetkých 
finančných prostriedkov štrukturálnych fondov) do opatrení zameraných na dosiahnutie 
cieľov EÚ v oblasti klímy a vytvorenia hospodárstva s nízkou produkciou oxidu uhličitého. 
Najväčší objem prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ktoré sú určené na boj proti zmene 
klímy v absolútnom vyjadrení majú Poľsko (s viac ako 10 miliardami EUR), Taliansko a 
Španielsko, ak sa výdavky analyzujú v relatívnom vyjadrení, prvé miesta patria Grécku 
(23,7 %), Maďarsku (19,8 %) a Slovinsku (19,5 %). 
 
Výdavky sa analyzovali taktiež podľa oblasti politiky. Oblasťami intervencie, ktoré sa 
považujú za relevantné pre riešenie otázky zmeny klímy sú: technológie priaznivé 
pre životné prostredie, energetika, environmentálna infraštruktúra, vstrebávanie uhlíka, 
trvalo udržateľná mobilita, zmierňovanie následkov zmeny klímy a prispôsobovanie sa jej, 
riadenie a prevencia rizík.  
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Rozdelenie štrukturálnych fondov podľa oblasti politiky, obdobie rokov 2000 – 
2006 a 2007 – 2013 
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Zdroj: Autorské spracovanie údajov GR pre regionálnu politiku 

 
Ako znázorňujú uvedené čísla, oblasťou s najvyššou spotrebou zdrojov v obidvoch 
programových obdobiach je oblasť trvalo-udržateľnej mobility. Z celkového objemu 
prostriedkov investovaných do boja proti zmene klímy bolo v rozpočtovom období na roky 
2000 - 2006 vyčlenených 78% na podporu trvalo-udržateľnej mobility, 11% na technológie 
priaznivé pre životné prostredie, 6% na energetickú účinnosť a obnoviteľné energie, 3% na 
opatrenia súvisiace s vytváraním tzv. zásobníkov na vstrebávanie uhlíka (napr. 
zalesňovanie) a 2% na vytvorenie environmentálnej infraštruktúry (vzduch). Za terajšie 
programové obdobie sú príslušné čísla nasledovné: 62,4% tvorí trvalo-udržateľná mobilita, 
17,4% obnoviteľné energie a energetická účinnosť, 12,8% riadenie a prevencia rizík, 5% 
pomoc MSP pri podpore výrobkov a výrobných postupov, ktoré sú priaznivé pre životné 
prostredie a okolo 2% tvorí environmentálna infraštruktúra súvisiaca so znečistením 
ovzdušia. 
 
Intervencie zo štrukturálnych fondov však môžu mať na zmenu klímy zmiešaný vplyv. 
V skutočnosti sú v rámci kohéznej politiky najbežnejšie podporované investície do 
infraštruktúr s vysokými emisiami. V rámci tejto kategórie sú oblasťami intervencie cesty, 
diaľnice, letiská, elektrická energia, plyn, ropa a pevné palivá. Analýza rozpočtu 
štrukturálnych fondov za tieto oblasti zdôrazňuje skutočnosť, že za obdobie rokov 2000 - 
2006 bol podiel týchto opatrení vyšší než podiel tých opatrení, ktoré sú priaznivé pre 
životné prostredie (9,1% oproti 6,5%), zatiaľ čo v novom programovom období je to 
opačne (12,9% oproti 14,9%). Je zrejmé, že podpora takejto infraštruktúry (hoci možno 
potrebnej pre rozvoj regiónu) zvyšuje riziko zotrvania v tradičných, vysoko-emisných 
systémoch infraštruktúry po mnoho rokov. Je treba zvážiť alternatívy k týmto možnostiam 
a zmierňujúcim opatreniam, pokiaľ sa budú dať realizovať.  
 
S cieľom preskúmať možný prínos štrukturálnych fondov k zníženiu (alebo naopak 
k zvýšeniu) emisií skleníkových plynov, sa uskutočnila jednoduchá korelačná analýza medzi 
rozpočtom štrukturálnych fondov vyčleneným na opatrenia súvisiace so zmenou klímy 
(súčet tých, ktoré majú negatívny vplyv na klímu) a emisií skleníkových plynov. Nenašla sa 
žiadna, alebo len veľmi malá súvislosť, čo naznačuje, že hoci sú štrukturálne výdavky 
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dôležitým zdrojom financovania, samotné nemôžu významne ovplyvniť hlavné trendy 
v zmene klímy. Zároveň to znamená, že niektoré členské štáty prijímajú politické 
rozhodnutia, ktoré nie sú vždy v zhode s cieľmi stanovenými Kjótskym protokolom (a 
niekedy dokonca prispievajú k nárastu emisií).  
 
Okrem toho sa v Taliansku a Fínsku uskutočnili prípadové štúdie, ktorých cieľom bolo určiť 
ako štrukturálne financovanie rieši otázku zmenu klímy v týchto dvoch krajinách, ktoré 
stelesňujú odlišné problémy vyplývajúce zo zmeny klímy a aké osobitné opatrenia sa prijali 
na ich riešenie. Cieľom analýzy bolo identifikovať osobitné mechanizmy na dosiahnutie 
cieľov a zdôrazniť národné a regionálne odlišnosti vo výbere politík a vykonávacích 
mechanizmov pri uskutočňovaní iniciatív súvisiacich so zmenou klímy. Medzi hlavné zistenia 
patria tieto:  
 
• hoci väčšina projektov financových v predchádzajúcom období by v širšom zmysle 

mohla byť skôr klasifikovaná pod environmentálnu politiku než pod zmenu klímy ako 
takú, tieto projekty prispeli nepriamo k zníženiu emisií skleníkových plynov (napr. 
prostredníctvom podpory výroby a využitia bioenergií) a zmierneniu následkov škôd 
spôsobených prírodnými katastrofami (prostredníctvom zásahov na zníženie 
hydrogeologických rizík); 

• nová generácia programov štrukturálnych fondov je viac oddaná myšlienke jasne 
viditeľných zásahov do zmeny klímy a je tu zrejmý odklon od tradičnejších, širšie 
ponímaných environmentálnych politík (vodné hospodárstvo, energetická účinnosť a 
spracovanie odpadu) smerom k zásahom viac zameraným na zmenu klímy (zníženie 
emisií, prevencia rizík a obnoviteľné energie); 

• regióny patriace pod cieľ 2 vynakladajú najväčší podiel prostriedkov na podporu 
spoločností zaoberajúcich sa výskumom a inováciami, na iniciatívy pre trvalo-
udržateľnejšie výrobky a výrobné postupy a technológie priaznivé pre životné 
prostredie, zatiaľ čo v rámci regiónov patriacich pod cieľ 1 sú v peňažnom ponímaní ešte 
stále významné investície do infraštruktúry (najmä na trvalo-udržateľnú mobilitu); 

• pokrok sa dosiahol taktiež v oblasti využívania monitorovacích ukazovateľov 
na nahlasovanie plnenia cieľov týkajúcich sa zníženia CO2, pri výbere projektov v 
oblasti kontroly ich prispievania k environmentálnym politikám a vo využívaní 
osobitných vyhodnocovacích postupov ako napr. strategické posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie . 

 
Závery a odporúčania 

• Aj keď existuje široká zhoda v tom, že klíma sa mení nielen v dôsledku prírodných 
zmien, ale aj z dôvodu ľudskej činnosti, pri riešení tohto problému sa prejavuje 
nečinnosť a oneskorené riešenia, pričom tieto sú drahé a líšia sa v závislosti od 
jednotlivých krajín. 

• Nemecko, Veľká Británia, Taliansko, Francúzsko a Španielsko vytvárajú viac než 60% 
emisií skleníkových plynov z 27 štátov EÚ, pričom hlavným pôvodcom sú energia 
pre verejnosť a cestná doprava.  

• Projekty, ktoré vychádzajú z výskumov ukazujú, že európska zraniteľnosť má klesavú 
tendenciu smerom z východu na západ z dôvodu lepšej schopnosti krajín EÚ 15-ky 
vyrovnať sa s rizikami.  
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• Kohézna politika ponúka pre regionálne a miestne hospodárstvo širokú paletu nástrojov 
na zvládnutie náročných úloh súvisiacich so zmenou klímy. Opatrenia škodiace klíme 
však v období rokov 2000 - 2006 pohltili vyšší podiel finančných zdrojov než opatrenia, 
ktoré sú klíme priaznivé. 

• V novom plánovacom období povedomie o zmene klímy vzrástlo a financované operačné 
programy zohľadňujú zásahy v oblasti energetickej účinnosti, trvalo-udržateľnej mobility 
a podporujú spoločnosti priamejším a integrovanejším spôsobom, čím potvrdzujú, že 
nová generácia programov štrukturálnych fondov je viac oddaná myšlienke jasne 
viditeľných zásahov do zmeny klímy.  

• Regióny patriace pod cieľ 2 vynakladajú najväčší podiel prostriedkov na podporu 
výskumu a inovácií spoločností v oblasti trvalo-udržateľnejších výrobkov a výrobných 
postupov, zatiaľ čo regióny patriace pod cieľ 1 investujú viac do infraštruktúry. 

Správa na záver uvádza súbor odporúčaní:  

• EÚ by sa mala zaviazať k razantnejším a dôslednejším činnostiam zameraným 
na dosiahnutie cieľov z Kjóta:  
· vo všetkých legislatívnych návrhoch zameraných na zníženie emisií skleníkových 

plynov (počnúc systémom EÚ na obchodovanie s emisiami a smernicou o spoločnom 
úsilí) by sa mali zaviesť sankcie pre členské štáty, ktoré svoje emisné kvóty 
nedodržia. Príjmy z pokút od členských štátov, ktoré kvóty nedodržali, by sa mohli 
použiť na opatrenia podporujúce zmierňovanie zmien klímy a prispôsobovanie sa im; 

· zmena klímy by sa mala stať najvyššou prioritou intervencií EÚ, pričom EÚ by sa 
mala v prípade, že existujú alternatívne riešenia, zároveň vyhnúť podpore tých 
zásahov, ktoré majú za následok vyššie emisie. Mali by sa stanoviť a dohodnúť ciele 
pre každú oblasť politiky a do praxe by sa mali uviesť riadne vyhodnocovacie metódy 
s cieľom určiť, či sú konkrétne zásahy a projekty v súlade s konečným cieľom.  

• V otázke kohéznej politiky by Komisia mala:  
· programy kohéznej politiky u príjemcov pevnejšie previazať s podporou nízko-

uhlíkových, energeticky účinných hospodárstiev a to tým, že v období rokov 2014 - 
2021 vyčlení minimálne 30% z celkového rozpočtu štrukturálnych fondov 
na opatrenia súvisiace so zmenou klímy a začlení ich do všetkých svojich intervencií. 
Znamená to, že by sa každá investícia, ktorá využíva zdroje kohéznej politiky, 
bez ohľadu na sektor, mala hodnotiť s cieľom zmerať jej príspevok k zmierneniu 
zmeny klímy a prispôsobeniu sa jej; 

· na hodnotenie vplyvu zásahov podporovaných zo štrukturálnych fondov na zmenu 
klímy požadovať vhodnejšie a konkrétnejšie nástroje (ako napr. ochrana klímy, 
predbežná kontrola potenciálne riskantných projektov a pod.); 

· už v programovom období 2007 - 2013 podporovať príklon regionálnych ekonomík 
k nízko-uhlíkovej infraštruktúre a to vyvíjaním tlaku na riadiace orgány, aby 
na dosiahnutie už stanovených cieľov vyberali len projekty, ktoré sú klíme priaznivé.  

• Členské štáty by mali:  
· prijať komplexné dlhodobé strategické plány s cieľom vytvoriť vhodný legislatívny 

rámec pre naplnenie cieľov podľa Kjótskeho protokolu. Výsledky politík týkajúce sa 
zníženia emisií by sa mali monitorovať a riadne vyhodnocovať, pričom by sa miestni 
aktéri (súkromné spoločnosti, samosprávy a obchodné združenia) mali motivovať k 
tomu, aby investovali týmto smerom; 
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· podporovať využívanie zdrojov kohéznej politiky na energetickú účinnosť, trvalo-
udržateľnú mobilitu, zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa jej a zároveň 
sa vyhýbať investíciám do opatrení, ktorých následkom sú vyššie emisie, ak existujú 
prijateľné a čistejšie alternatívy. Hoci štrukturálne financovanie samotné nemôže 
vo výraznej miere ovplyvniť množstvo národných emisií skleníkových plynov, môže 
predstavovať užitočný finančný a politický nástroj na uskutočňovanie zásahov 
uľahčujúcich prechod hospodárskych systémov na nízko-uhlíkové a nízko-emisné 
ekonomické systémy; 

· podporovať výskum a technickú pomoc, ktoré sa propagujú na regionálnej úrovni, 
s cieľom napomôcť riadiacim pracovníkom zodpovedným za opatrenia kohéznej 
politiky zavádzať do boja so zmenou klímy inovačnejšie stratégie. Na miestnej 
úrovni by sa malo aj naďalej podporovať vedecké know-how a technická kapacita 
v oblasti opatrení súvisiacich s klímou. 

• Riadiace orgány programov štrukturálnych fondov by mali:  
· investovať zdroje štrukturálnych fondov do opatrení, ktoré sú v súlade s dlhodobými 

národnými stratégiami. Sankcionovať tých, ktorí neprispievajú k plneniu týchto 
cieľov. V rámci zásahov kohéznej politiky uskutočňovať v tomto smere skúšobné 
opatrenia v zmysle uplatňovania výkonnostnej rezervy1, ktorá sa zaviedla v 
programovom období na roky 2000 – 2006;  

· viac sa informovať a byť si vedomí osobitných vyhodnocovacích techník a 
vykonávacích postupov v oblasti politiky pre zmenu klímy, ktoré sú v rozličných 
oblastiach politiky dobre rozvinuté a takým spôsobom uľahčiť ich medzisektorové 
zužitkovanie, pričom by zároveň vytvárali a podporovali svoje intervencie 
na miestnej úrovni;  

· prostredníctvom výmeny informácií o osvedčených postupoch s regiónmi, ktoré čelia 
podobným problémom, vytvárať stratégiu primeranú ich osobitnej miere 
zraniteľnosti. Mali by si uvedomiť, že veľmi záleží na teritoriálnych osobitostiach na 
subregionálnej úrovni (napr. pobrežné a vnútrozemské zóny sa vyznačujú úplne 
odlišnými potrebami); 

· podporovať komplexnejší monitorovací systém, ktorý by zahŕňal prinajmenšom 
ukazovatele emisií skleníkových plynov a emisií oxidu uhličitého na regionálnej 
úrovni. Horizontálne priority životného prostredia by sa mali jednoznačnejšie 
prepojiť s otázkou zmeny klímy a overiteľné ciele týkajúce sa zníženia emisií by sa 
mali stať základom pre hodnotenie programov a projektov z hľadiska životného 
prostredia.  

 

 

                                                 
1  Podľa čl. 44 nariadenia 1260/1999 každý z operačných programov alebo jednotných programových 

dokumentov podlieha strednodobému hodnoteniu na základe zoznamu monitorovacích ukazovateľov, ktoré 
vyhodnocujú účinnosť, riadenie a finančné vykonávanie s cieľom skontrolovať, či sa splnili predbežne 
stanovené ciele. Programom, ktoré svoje ciele splnili, boli pridelené dodatočné prostriedky zo 4% rezervy 
rozpočtu štrukturálnych fondov, ktoré sa nepridelili na začiatku programového obdobia. Po prvýkrát tak vzniklo 
priame prepojenie medzi pridelením časti finančných prostriedkov a výsledkami. 


