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Abstrakt 

Táto štúdia poskytuje kritickú analýzu balíka legislatívnych návrhov v rámci 
politiky súdržnosti EÚ na obdobie po roku 2013. V štúdii sú na základe 
prieskumu literatúry a modelovania rozpočtu posúdené silné a slabé stránky 
týchto legislatívnych návrhov a ponúknuté odporúčania, ktoré sú vypracované 
tak, aby sa o ne mohol Európsky parlament pri rokovaniach opierať. 
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ZHRNUTIE 

 
6. októbra 2011 Európska komisia vypracovala návrh balíka nariadení s cieľom reformovať 
politiku súdržnosti po roku 2013. Cieľom tejto štúdie je kriticky posúdiť nové legislatívne 
návrhy, a to na základe preskúmania najnovších výsledkov výskumu, politických 
dokumentov a modelovania rozpočtu, a ponúknuť odporúčania, z ktorých by mohol 
Európsky parlament vychádzať pri rokovaniach.  Po úvodnej kapitole, ktorá podrobnejšie 
opisuje legislatívny kontext, ciele, metodiku a štruktúru tejto štúdie, v nasledujúcich 
šiestich kapitolách sa posudzujú návrhy reformy podľa hlavných tematických celkov.   
V kapitole 2 sú opísané budúce scenáre týkajúce sa oprávnenosti a prideľovania 
prostriedkov v rámci politiky súdržnosti EÚ a tie vychádzajú z dostupných údajov Eurostatu 
z konca februára 2012. Vplyvom súčasného regionálneho hospodárskeho rastu a používania 
priemerov 27 krajín EÚ by sa malo do značnej miery znížiť populačné pokrytie v 
konvergentných regiónoch v rokoch 2014 – 2020. Zavedením nového vymedzenia 
prechodového regiónu sa zmení aj model intervencie, pričom sa vytvorí kategória 
podporovanej oblasti zahŕňajúcej viac ako 11 % obyvateľstva EÚ15. Zo všeobecného 
hľadiska obsahujú návrhy na rozpočet na obdobie do roku 2020 nepatrné zníženie 
rozpočtových prostriedkov na politiku súdržnosti. Vyplýva to z veľkej časti zo zníženia 
výdavkov na politiku súdržnosti, napriek tomu, že výdavky v konvergentných oblastiach na 
obyvateľa sa mierne zvýšia. Výdavky na regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
by výrazne vzrástli tak v absolútnom vyjadrení, ako aj v prepočte na obyvateľa, a výdavky 
na prechodové regióny by sa zvýšili o polovicu. Intenzita pomoci medzi bývalými 
konvergentnými regiónmi a prechodovými regiónmi sa bude značne líšiť. Bývalé 
konvergentné regióny dostanú minimálne dve tretiny prostriedkov, ktoré im boli pridelené v 
predchádzajúcom období, zatiaľ čo prechodové regióny nemajú mechanizmus rozdeľovania 
zreteľne stanovený. Obmedzenie finančných výdavkov bude zohrávať kľúčovú úlohu pri 
prideľovaní finančných prostriedkov najmä v prípade najmenej prosperujúcich členských 
štátov. Pre tieto krajiny sa navrhuje limit, ktorý je podstatne nižší ako v rokoch 2007– 
2013 a má nepriaznivý vplyv na krajiny s nižším rastom. 
Kapitola 3 obsahuje prehľad cieľov politiky súdržnosti. Komisia nenavrhla zásadné 
zmeny v cieľoch tejto politiky. Záväzok ustanovený v novej zmluve k realizovaniu územnej 
súdržnosti je teraz explicitnejší, avšak stále nie je dobre definovaný a v návrhoch nariadení 
sa kladie veľký dôraz na tematické ciele stratégie Európa 2020. V oblasti štruktúry politiky 
by sa mala racionalizácia cieľov dosiahnuť prostredníctvom preformulovania dvoch hlavných 
„cieľov“: investície pre rast a zamestnanosť vo všetkých regiónoch a územná spolupráca. 
Toto zjednodušenie si zaslúži podporu, pretože pomáha rozlišovať politické ciele z rôznych 
kategórií regiónov, ktorým je táto pomoc určená. Ciele v právnych predpisoch sú mätúce a 
nezrozumiteľné, pretože chýbajú jasné formulácie k cieľom jednotlivých fondov v 
spoločných ustanoveniach a termíny spojené s cieľmi („poslanie“, „ciele“ a „úlohy“) 
používané v rôznych nariadeniach týkajúcich sa fondov sú nejasné. 
Územný rozmer je predmetom kapitoly 4. Komisia navrhuje lokalizovanejšie a 
integrovanejšie opatrenia prostredníctvom nástrojov na miestny rozvoj pod záštitou 
Spoločenstva a integrovaných regionálnych investícií, integrovaný prístup k regionálnemu 
rozvoju v rámci územného plánovania a strategickejší prístup k územnej spolupráci. Medzi 
členskými štátmi sa objavujú obavy v súvislosti s ustanoveniami a predpismi zhora, 
predovšetkým pokiaľ ide o začlenenie všetkých územných nástrojov do zmlúv o partnerstve 
a programov a vyčlenenie 5 % finančných prostriedkov na rozvoj miest. Ďalšie obavy sa 
týkajú administratívnej kapacity, ktorá je potrebná na realizáciu integrovaného územného 
prístupu. Všeobecne povedané, silná tematická orientácia v návrhoch nariadení a 
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spoločnom strategickom rámci, zameraná na stratégiu cieľov Európy 2020, vyvoláva 
oprávnenú obavu zo straty strategického prístupu k územnému rozvoju a súdržnosti. 
Tematické zameranie stratégie Európa 2020 je tiež problematické pre ciele Európskej 
územnej spolupráce, pretože programy musia často riešiť zložité kombinácie potrieb a 
problémov. Nie je jasné, ako bude územná spolupráca strategicky koordinovaná v rámci 
zmlúv o partnerstve a dohôd s inými členskými štátmi. 
Kapitola 5, nazvaná strategická súdržnosť a programovanie, sa sústreďuje na návrhy 
nového rámca plánovania a tematického zamerania. Návrh spoločného strategického 
rámca, ktorý predložila Komisia, ponúka potenciál k zvýšeniu strategickej koordinácie 
prostredníctvom rôznych fondov a politík EÚ. Okrem toho politická zodpovednosť a 
legitímnosť dokumentu na vnútroštátnej úrovni môže byť znížená, ak Rada a Európsky 
parlament nebudú formálne zapojení do procesu schvaľovania. Štruktúra strategického 
plánovania si vyslúžila kritiku, pretože jej  chýbal územný rozmer a veľký dôraz kládla na 
stratégiu Európy 2020. Súvisiace pochybnosti vznikli kvôli nadmernému uzatváraniu zmlúv 
a centralizácii vrátane uplatňovania koordinačných mechanizmov v oblastiach, kde má EÚ 
nedostatočné právomoci. Napriek tomu, že existujú opodstatnené dôvody na väčšiu 
koncentráciu výdavkov, návrhy na obmedzenie financií  – v jednotlivých fondoch i naprieč 
fondmi – sú zložité a nezrozumiteľné, a členské štáty i zainteresované strany ich ostro 
kritizujú, pretože dostatočne nezohľadňujú územné potreby.  
Kapitola 6 je zameraná na nový výkonnostný rámec ako súčasť agendy zameranej na 
výsledky. Podmienky ex ante predstavujú kľúčovú zložku, ale musia byť zamerané na 
zvýšenie účinnosti, spojené s investíciami v oblasti politiky súdržnosti, obmedzené v počte,  
dodržiavať zásadu subsidiarity a vychádzať zo spoločnej konsenzuálnej dohody. Niektoré 
„všeobecné“ navrhnuté podmienky sa viac zameriavajú na dodržanie pravidiel iných politik 
EÚ ako na úspešné dosiahnutie programových cieľov. Rozšírenie makro-ekonomických 
podmienok z Kohézneho fondu do štrukturálnych fondov však nie je opodstatnené. 
S týmito podmienkami sú úzko späté aj návrhy na výkonnostný rámec a výkonnostnú 
rezervu. Ak si kladú za cieľ zamerať sa vo väčšej miere na výsledky, je potrebné upriamiť 
pozornosť nie na výdavky a výstupy, ale na ukazovatele „výsledkov“, ako to navrhujú 
nariadenia. Zároveň tu vznikajú otázky týkajúce sa časového rozvrhu preskúmania 
výsledkov, kvality údajov o výsledkoch, metodických problémov pri preukazovaní výsledkov 
a rizík (pokusy stanoviť ľahko dosiahnuteľné ciele). Monitorovacie systémy by sa mali 
prispôsobiť tomuto zameraniu sa na výsledky. Vítané by mali byť aj navrhované podmienky 
ex ante, ktoré sa týkajú existencie účinného systému ukazovateľov výsledkov, ale spoločné 
ukazovatele na úrovni EÚ by mali rozlišovať aj medzi výstupmi a výsledkami. Zhodnotenie 
týchto návrhov má zaistiť správnu rovnováhu medzi potrebou zabezpečiť flexibilitu, vďaka 
ktorej sa tieto hodnotenia prispôsobia potrebám členských štátov, a požiadavkou uskutočniť 
hodnotenia efektívnosti výdavkov v priebehu obdobia. Dalo by sa toho urobiť viac preto, 
aby hodnotiace správy na úrovni EÚ boli včas prístupné verejnosti.  
Regulačné stimuly ponúknuté členským štátom v rokoch 2007–2013 na posilnenie 
administratívnej kapacity na implementáciu fondov sú zdôraznené v legislatívnych návrhoch 
na obdobie rokov 2014–2020. Návrh koncepcie, v ktorom Komisia stanovuje, ako by sa 
mala merať táto kapacita, stále nie je dostatočné vypracovaný.  
Spoločné akčné plány predstavujú nový nástroj zameraný na výkon a vychádzajú z 
prístupu, ktorý sa orientuje na úhradu výdavkov založenú na výstupoch. Napriek tomu, že 
existuje celý rad potencionálnych výziev, v ktorých sa prejavuje výkonnostná rezerva, 
iniciatíva ponúka príležitosť vyskúšať si rôzne možnosti, ako zvýšiť výsledky niektorých 
častí programov, a preto by mala byť podporená. V budúcnosti bude nevyhnutné 
uskutočňovať systematické monitorovanie a hodnotenie, vďaka čomu sa z tejto iniciatívy 



Politika súdržnosti po roku 2013. Kritické posúdenie legislatívnych návrhov 
 

bude dať poučiť a začleniť jej prvky do iných druhov opatrení (ako je napr. podpora 
infraštruktúry z finančných zdrojov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj).   
Na záver si kladieme otázku, o ktorej sa návrhy nariadení a nedávne diskusie o reforme 
veľmi nezmieňovali, ako posilniť politické diskusie na vysokej úrovni a zodpovednosť za 
výkonnosť na úrovni EÚ, ale najmä v rámci Európskeho parlamentu. Aby sa napravil tento 
nedostatok, navrhuje sa zavedenie rámca EÚ pre zodpovednosť za výkon. 
Kapitola 7 sa zaoberá návrhmi na zjednodušenie a dôveryhodnosť. Komisia vynaložila 
značné úsilie, aby zjednodušila, zefektívnila a zharmonizovala systémy a pravidlá hlavne 
prostredníctvom zavedenia spoločného regulačného rámca a požiadaviek naprieč rôznymi 
fondmi. Ďalšie opatrenia sú zamerané na zvýšenie zabezpečenia zákonnosti a správnosti. 
Vo všeobecnosti je hlavným cieľom legislatívnych návrhov zjednodušiť požiadavky pre 
prijímateľov, zatiaľ čo zjednodušenie, z ktorého by mali prospech celoštátni a regionálni 
správcovia programov, nie je veľmi znateľné. Neexistuje žiadne jednoduché riešenie na 
problémy súvisiace s administratívnou zložitosťou a omylmi v rámci politiky súdržnosti, ale 
je potrebné lepšie vyvážiť (často nezlučiteľné) ciele spočívajúce v zjednodušení, 
vierohodnosti a výkonnosti. Legislatívne návrhy, ich zmeny a doplnenia, musia byť založené 
na dôkladnom ex ante posúdení účinnosti opatrení a v priebehu rokov 2014 – 2020 musia 
podliehať stále rovnako prísne prebiehajúcemu monitorovaniu a hodnoteniu. 
Záverečná kapitola obsahuje závery štúdie a politické odporúčania na formulovanie pozície 
Európskeho parlamentu.   
 Oprávnenosť a prideľovanie prostriedkov  

1. Európsky parlament by mal požiadať Komisiu, aby posúdila, či je prieskum 
oprávnenosti v polovici obdobia uskutočniteľný, a zhodnotila možnosti riešenia 
problému značnej nestability. 

2. Komisia by mala byť vyzvaná k tomu, aby objasnila kritériá prideľovania 
prostriedkov a rozlišovala, či ide o prechodové alebo rozvinutejšie regióny. 

3. Komisia by mala objasniť svoje návrhy, ktoré sa týkajú obmedzenia výdavkov, a 
vysvetliť ako sa zamýšľa vyrovnať s nepriaznivými dôsledkami. 

 Ciele 

4. Európsky parlament by sa mal snažiť o zavedenie a objasnenie konkrétnych 
regulačných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov; v novej samostatnej hlave 
alebo článku o „cieľoch“ vo všeobecných ustanoveniach by mali byť špecifikované 
ciele pre každý fond SSR; dodatočný odsek(y) v rámci („definícií“) by mal (-i) 
presne vymedziť ciele a/alebo objasniť rozdiel medzi výrazmi ako sú „úloha“, „plány“ 
a „ciele“; mala by sa zaviesť štandardizácia v terminológii nariadení o fondoch s 
cieľom vyhýbať sa používaniu zameniteľných a neustálených termínov a názvov ako 
napríklad „úloha“, „plány“ a „ciele“. 

 
 Územný rozmer  

5. Európsky parlament by sa mal usilovať o posilnenie územného rozmeru návrhu 
legislatívneho balíka. Najmä spoločný strategický rámec by mal obsahovať osobitnú 
kapitolu a podkapitoly v rámci jednotlivých tematických cieľov (príloha I. k návrhu 
SSR), ktoré by sa mali zaoberať územným rozmerom a stanovovať územné pravidlá, 
priority a kroky, pričom by vychádzal z územnej agendy 2020 a poukazoval by na 
kľúčové väzby medzi touto agendou a stratégiou Európa 2020. Od zmlúv o 
partnerstve by sa malo požadovať, aby z hľadiska stratégie uviedli, ako je pomocou 
zásahov politiky súdržnosti využitý územný potenciál na dosiahnutie cieľov stratégie 
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Európa 2020 v súlade s územnou agendou, a ako by sa mala upevniť územná 
súdržnosť na regionálnej, celoštátnej a európskej úrovni. 

6. Správy o realizácii operačného programu by mali uvádzať informácie o územnom 
rozdelení financií na subregionálnej úrovni (tj. hranice ŠÚJ III/IV alebo najnižšia 
úroveň, na ktorej sa údaje o operáciách automaticky zhromažďujú v monitorovacích 
systémoch) osobitne pre každý tematický cieľ programu.  

7. Európsky parlament by mal podporovať tieto záujmy: v právnych predpisoch mal by 
odkazovať na konkrétne územné nástroje obsiahnuté v zmluvách o partnerstve 
(článok 14), pričom by využívanie územných nástrojov bolo nepovinné a členské 
štáty by pri ich využívaní museli odôvodniť ich relevantnosť; a mal by určovať, v 
záujme zabezpečenia flexibilnejšieho prístupu členských štátov k trvalo 
udržateľnému rozvoju, aby vyčleňovanie výdavkov bolo prerokované s Komisiou na 
základe opodstatnených potrieb členských štátov a aby požadovaný zoznam miest 
bol iba orientačný. 

8. Nariadenia by mali požadovať, aby sa realizoval miestny rozvoj so zapojením obcí a 
integrované územné investície by mali byť v zmluvách o partnerstve podporované 
konkrétnymi dokladmi a následným ex ante ohodnotením programov s primeranou 
administratívnou kapacitou. 

9. Z hľadiska tematického zamerania zásahov by mali nariadenia zaistiť väčšiu 
flexibilitu programov európskej územnej spolupráce a to prostredníctvom zvýšenia 
počtu potenciálnych tematických cieľov alebo znížením požiadavky týkajúcej sa 
koncentrácie na úroveň percentuálneho podielu pridelených prostriedkov (napr. 75 
%). Navyše by sa mal ustanoviť mechanizmus koordinácie zmlúv o partnerstve 
členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na európskej územnej spolupráci, napríklad 
„územné memorandum o porozumení“ vytyčujúce hlavné prioritné oblasti 
spolupráce, ktoré by zohľadnilo relevantné makroregionálne stratégie a stratégie pre 
morské oblasti. 

 Strategická súdržnosť a programovanie  
10. Komisia by mala navrhnúť spoločný strategický rámec, pokiaľ možno ako prílohu k 

všeobecným nariadeniam, zatiaľ čo Rada a Európsky parlament by ho mali schváliť 
po prerokovaní s Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym 
výborom. 

11. Európsky parlament by mal zaistiť, aby obsah zmlúv o partnerstve a operačných 
programoch vrátane „územného“ a „integrovaného“ prístupu zodpovedal cieľom 
súdržnosti podľa Zmluvy. Všeobecné nariadenie by malo ujasniť fakt, že zmluvy o 
partnerstve a najmä operačné programy by mali v prvom rade určiť stratégie 
monitorovania cieľov EÚ v oblasti hospodárstva, sociálnych vecí a územnej 
súdržnosti. Obsah by mal odzrkadľovať „územný“ a „integrovaný“ prístup. Zahrnuté 
by mali byť aj ustanovenia, ktoré by umožnili prijatie programov financovaných z 
viacerých fondov vrátane všetkých fondov SSR, čo by predstavovalo nárast prahu 
krížového financovania aspoň na 10% a pre prioritné osi by to znamenalo možnosť 
kombinovať investičné priority z rôznych cieľov v rámci všetkých fondov. 

12. Je nevyhnutné, aby sa obsahy zmlúv o partnerstve a operačných programoch 
neprekrývali a nezdvojovali.  Malo by sa zvážiť, ktoré prvky a typy informácií možno 
zaradiť len do programov, a či by sa mal rozsah rozhodnutia Komisie obmedziť len 
na niektoré kľúčové aspekty zmlúv o partnerstve. Pri procese plánovania a prijatia 
zmlúv o partnerstve by sa malo pristupovať opatrne k územným špecifikám a k 
riadiacim opatreniam, najmä v krajinách, kde sú právomoci v oblasti regionálneho 
rozvoja čiastočne alebo úplne prenesené na regióny.   
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13. V nariadeniach by mali byť zahrnuté ustanovenia, ktoré by žiadali členské štáty a 
regióny, aby pri každom z SSR fondov odôvodnili zvýšenú úroveň tematickej 
koncentrácie a vysvetlili, ako by toto zvýšenie prispelo k dosiahnutiu väčšieho 
kritického množstva u zvolených druhoch investície. Takéto odôvodnenie by sa malo 
nachádzať v operačných programoch a podrobnejšie posudzovať v ex ante 
hodnoteniach. 

14. Európsky parlament by mal požadovať, aby správa Komisie o programových 
rokovaniach a výsledkoch analyzovala zvýšenú úroveň tematickej koncentrácie v 
rámci členských štátov na úrovni EÚ a porovnala ju s obdobím rokov 2007–2013. 

15.  Prideľovanie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu by sa malo 
uskutočňovať na základe analýzy o územných potrebách a absorbčnej schopnosti a 
po dohode medzi Európskou komisiou, členskými štátmi a regiónmi. 

 Výkonnostný rámec: 

16. Európsky parlament by mal podporiť zavedenie podmienok ex ante. Z pohľadu 
politiky súdržnosti by sa však nedostatočné ohodnotenie makroekonomických 
podmienok malo opätovne prehodnotiť. Ak by sa to nedalo zrealizovať kvôli veľkému 
tlaku zo strany politiky, makroekonomické podmienky by si nemali vyžadovať 
povinné zmeny a doplnenie zmlúv o partnerstve alebo pozmenenie programov, ale z 
rozpočtu EÚ členských štátov by sa mali kryť všetky platby.   

17. Európsky parlament by mal podporiť navrhovaný výkonnostný rámec/rezervu pod 
podmienkou, že: budú prepojené s výsledkami; uskutočnia sa v takom realizačnom 
harmonograme, na základe ktorého možno očakávať výrazné výsledky; budú sa 
používať v spojení s dôveryhodnými informáciami a hodnotiacimi metódami;  a budú 
vyčlenené pre projekty vysokej kvality. Bez týchto podmienok (hlavne tých, ktoré sa 
týkajú údajov) je ťažké zdôvodniť administratívne pracovné zaťaženie spojené s 
rezervou. 

18. Parlament by mal podporiť návrhy Komisie o účinnom monitorovaní výsledkov a 
hodnotiacich systémoch a zaistiť, aby Rada neoslabila podmienky ex ante týkajúce 
sa štatistických systémov a ukazovateľov výsledkov počas rokovaní. Malo by sa 
podporiť navrhované využitie spoločných ukazovateľov na úrovni EÚ, ale aj 
špecifické programové ukazovatele na úrovni členským štátov pod podmienkou, že 
bude zaistený rovnaký prístup v rámci všetkých fondov. Európsky parlament by mal 
ďalej podporiť návrhy Komisie o posilnení hodnotenia a zároveň by sa mal usilovať o 
maximálnu transparentnosť a prístup k všetkým výstupom hodnotenia v prospech 
zaručenia informovaného rozhodovania. 

19. Komisia by mala vypracovať účinné kritériá a ukazovatele, aby mohla merať a 
sledovať aktuálnu situáciu a pokrok v administratívnom výkone a kapacite. 
Predstavuje to však neľahkú úlohu pred zahájením ďalšieho kola programov v roku 
2014. 

20. Mala by sa podporiť iniciatíva spoločných akčných plánov, pretože v budúcnosti 
môže byť prospešným precedentným príkladom toho, ako sa dá vo väčšej miere 
zamerať na jednotlivé časti programu. 

21. Európsky parlament by mal požadovať, aby bol pre politiku súdržnosti čo najskôr 
vytvorený rámec EÚ pre zodpovednosť za výkon, ktorý by mal obsahovať tieto 
prvky:  predkladanie výročných správ Komisie Parlamentu; každoročnú rozpravu v 
Rade a preskúmanie spôsobom peer review v rámci novej skupiny na vysokej 
úrovni; a opätovné zameranie správ o výkone členských štátov na výsledky. 
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22. Bolo by potrebné zlepšiť zameranie mechanizmu oznamovania na výsledky 
prostredníctvom: a) revízie výročnej správy Komisie o politike súdržnosti s 
cieľom upriamiť pozornosť na dosahovanie výsledkov; b) upevnených a záväzných 
povinností týkajúcich sa minimálnych noriem oznamovania výsledkov v 
implementačných správach členských štátov (uvedených v nariadení a 
usmerneniach Komisie o obsahu správ); a c) zvýšenia transparentnosti 
prostredníctvom regulačného ustanovenia, ktorým sa bude vyžadovať zverejňovanie 
súhrnných implementačných správ online raz ročne vždy do júna nasledujúceho 
roka. 

 Zjednodušenie a dôveryhodnosť  
23. Hlavnou prioritou Európskeho parlamentu pri tvorbe pozmeňujúcich a doplňujúcich 

regulačných návrhov musí byť zjednodušenie každodennej správy riadiacich orgánov 
a zároveň treba pristupovať opatrne k rôznym administratívnym usporiadaniam na 
celoštátnej a regionálnej úrovni. 

24. Na to, aby mohol Parlament zaujať určite stanovisko, potrebuje mať prístup k 
informáciám, ktoré vychádzajú zo systematického posúdenia administratívnych 
nákladov na reformu. Na tieto účely by sa mali externé štúdie Komisie o 
administratívnych výdavkoch sprístupniť Parlamentu alebo by sa mali čo najskôr 
publikovať a následné štúdie by mali pravidelne vyhodnocovať účinky opatrení v 
oblasti zjednodušovania postupov v období rokov 2014 – 2020.  

25. Zjednodušenie by malo byť ústredným aspektom rámca EÚ pre zodpovednosť za 
výkon, a preto je potrebné zaviesť štruktúrovaný systém predkladania správ o 
účinkoch a výsledkoch opatrení v oblasti zjednodušovania postupov za obdobie 
rokov 2014–2020, ktorý by predkladala Komisia Európskemu parlamentu.  


