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Abstrakt: 
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pre väčší politický vplyv členov Výboru pre regionálny rozvoj na niekoľkých 
stupňoch rozhodovacieho procesu v rámci EÚ. 
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Úvod  
 
Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy dňa 1. decembra 2009 ukončilo takmer 
desaťročné diskusie o reforme Zmluvy o EÚ.  
 
Lisabonská zmluva zachováva inštitucionálnu rovnováhu medzi inštitúciami EÚ, súčasne však 
posilňuje úlohu Európskeho parlamentu ako jednej z dvoch vetiev legislatívneho 
a rozpočtového orgánu EÚ. Niekoľko ustanovení tejto novej zmluvy môže mať výrazný vplyv 
na činnosť Výboru pre regionálny rozvoj. Dotýkajú sa legislatívnych postupov i rozsahu 
a systému riadenia regionálnych politík a politík súdržnosti. Regionálna perspektíva európskej 
verejnej správy získava na dôležitosti na niekoľkých stupňoch rozhodovacieho procesu 
v rámci EÚ.  
 
 

1. Riadny legislatívny postup a tzv. delegované akty 
 
Lisabonská zmluva predovšetkým zrovnoprávnila postavenie Európskeho parlamentu a Rady 
ako zákonodarných orgánov v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. V článku 177 
ZFEÚ sa zavádza všeobecné uplatňovanie riadneho legislatívneho postupu 
(spolurozhodovania), čím sa nahrádza predtým uplatňovaný postup získavania súhlasu EP.  
 
„...Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prostredníctvom nariadení 
definujú úlohy, prioritné ciele a organizáciu štrukturálnych fondov, ktoré môžu zahŕňať 
zoskupovanie fondov. Rovnakým postupom sa definujú aj všeobecné pravidlá, ktoré sa na ne 
vzťahujú, a pravidlá nevyhnutné na zabezpečenie ich efektívnosti a na koordináciu fondov 
navzájom a s ďalšími existujúcimi finančnými nástrojmi. 
 
Kohézny fond zriadený v súlade s rovnakým postupom poskytne finančné príspevky na 
projekty z oblasti životného prostredia a transeurópskych sietí týkajúcich sa dopravnej 
infraštruktúry.“ 
 
To výrazne zvyšuje právomoci Výboru pre regionálny rozvoj, keďže to jeho členom umožňuje 
predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ku všetkým návrhom Komisie a k spoločným 
pozíciám Rady.1 Parlament a výbor sú na rovnocennej úrovni s Radou vo všetkých etapách 
legislatívnej práce, od prípravy cez rokovania po potrebný legislatívny kompromis. Konkrétne 
bude zmena legislatívneho postupu osobitne významná pre nadchádzajúce 
rozhodnutia o všeobecnom nariadení o štrukturálnych fondoch po roku 2013 
a o zriadení nového Kohézneho fondu, ale aj pri rozhodovaní o všetkých ostatných 
nariadeniach týkajúcich sa fondov a Európskeho zoskupenia pre územnú spoluprácu.2 
Legislatívna úloha Parlamentu a celý rozhodovací postup regionálnej politiky a politiky 
súdržnosti tak budú transparentnejšie a demokratickejšie. 
 

                                                 
1  Riadny legislatívny postup je vymedzený v článku 294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý nahrádza 
článok 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ZES). 

2  Už ovplyvnila prácu na návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa súčasné nariadenie o všeobecných 
ustanoveniach týkajúcich sa zjednodušenia niektorých ustanovení o finančnej správe Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (súčasť 3. balíčka zjednodušení týkajúcich 
sa realizácie štrukturálneho financovania). 



Tematické oddelenie B: štrukturálna a kohézna politika 
____________________________________________________________________________________________ 
 

        6 

Rovnako ako doteraz budú vykonávacie nariadenia týkajúce sa Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a všetky ostatné nástroje regionálnych politík a politík 
súdržnosti naďalej prijímané spolurozhodovacím postupom Parlamentu a Rady (článok 
178 ZFEÚ).  
 
Lisabonskou zmluvou sa mení názov spolurozhodovacieho postupu, ale inak sa tento postup 
výraznejšie nemení. Niektoré úpravy ešte viac posilňujú inštitučnú pozíciu Európskeho 
parlamentu. Podľa nového riadneho legislatívneho postupu prijíma Parlament – rovnako ako 
Rada – pri prvom a druhom čítaní „pozíciu“ a nie len „stanovisko“ ako predtým. Okrem toho 
budú základom pre rokovania v zmierovacom konaní príslušné pozície Parlamentu a Rady pri 
druhom čítaní – teda už nie spoločná pozícia Rady a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu z druhého čítania. 
 
 
Delegované a vykonávacie akty 
 
Lisabonská zmluva obsahuje úplne nový systém týkajúci sa bývalých komitologických 
postupov. Nahrádzajú ich tzv. delegované akty a tzv. vykonávacie akty, vymedzené 
v článkoch 290 – 291 ZFEÚ. V prvom prípade môže zákonodarca delegovať na Komisiu 
právomoc prijať nelegislatívne akty so všeobecným účinkom alebo zmeniť či doplniť iné 
nepodstatné prvky legislatívneho aktu, v druhom prípade je úloha Komisie čisto exekutívna, 
keďže je oprávnená – v záujme jednotných podmienok vykonávania – prijímať vykonávacie 
akty.  
 
Delegované akty dávajú zákonodarcovi právo odvolať delegovanie právomoci alebo vzniesť 
námietky proti delegovanému aktu – čo sú pre Parlament dva veľmi dôležité nástroje 
legislatívnej kontroly. Práve preto sa o detailoch toho, ako tieto nové ustanovenia zaviesť 
do praxe, v súčasnosti rokuje medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou. V článku 
290 ZFEÚ o delegovaných aktoch sa počíta s nariadením, ktoré má byť prijaté podľa riadneho 
legislatívneho postupu. Kým však toto nariadenie nadobudne účinnosť, je potrebná dočasná 
medziinštitucionálna dohoda alebo ad hoc riešenia pre legislatívne akty, ktorými sa potvrdí 
riadne vymedzenie delegovania právomocí.  
 
Prebiehajúce rokovania odhaľujú výrazné rozdiely medzi inštitúciami EÚ, ktoré sa musia 
vyriešiť, aby sme získali spoločný právny základ pre prácu na nasledujúce mesiace. Je 
v záujme zákonodarcu nájsť rýchle riešenia týchto problémov, aby bol schopný pokračovať 
v legislatívnej práci. Výbor pre regionálny rozvoj – spolu s inými orgánmi Parlamentu –však 
bude musieť prebiehajúce diskusie medzi inštitúciami pozorne sledovať, aby boli v plnej miere 
zachované právomoci, ktoré Lisabonská zmluva dala orgánom Parlamentu. Vykonávanie 
zmluvy treba vnímať ako proces, ktorý istý čas trvá, a unáhlená dohoda by mohla nové 
právomoci Parlamentu ohroziť. 
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2. Rozšírený rozsah regionálnej politiky a politiky 
súdržnosti 

 
Druhá výrazná zmena Lisabonskej zmluvy v oblasti politík súdržnosti zvyšuje paralelne so 
zmeneným legislatívnym postupom inými prostriedkami právomoci Výboru pre regionálny 
rozvoj: EÚ teraz výslovne uznáva, okrem hospodárskej a sociálnej súdržnosti, aj „územnú 
súdržnosť“ ako všeobecný politický cieľ.  
 
V článku 3 ods. 3 ZEÚ sa uvádza, že EÚ „Podporuje hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi.“ V súlade s tým je hlava XVII štvrtej časti 
ZFEÚ teraz venovaná téme Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť, pričom články 
174 – 178 o regionálnych politikách nahrádzajú bývalé články 158 – 162 ZES.  
 
Navyše všetky tri aspekty politiky súdržnosti sú uvedené ako oblasti spoločných právomocí 
Únie a členských štátov (článok 4 ods. 2 písm. c) ZFEÚ). 
 
Pri vymedzení politiky súdržnosti sa v Lisabonskej zmluve (článok 174 ZFEÚ) opakuje ako cieľ 
„znižovanie regionálnych rozdielov“ a, čo je dôležitejšie, uvádza sa v nej presnejšie 
a vyčerpávajúcejšie vymedzenie regiónov, ktoré si zaslúžia osobitné opatrenia 
v rámci regionálnej politiky, než predchádzajúce zmluvy: 
 
„V rámci dotknutých regiónov je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť vidieckym 
regiónom, regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo 
znevýhodneným prírodnými a demografickými podmienkami, ako sú najsevernejšie regióny s 
veľmi nízkou hustotou obyvateľstva, ostrovné, cezhraničné a horské regióny.“  
 
To znamená, že akýkoľvek región spĺňajúci jednu z vyššie uvedených podmienok má 
z definície nárok získavať investície EÚ v rámci regionálnej politiky EÚ. Preto nedávne 
tendencie obmedziť regionálnu politiku a politiku súdržnosti len na najchudobnejšie 
oblasti EÚ by sa mali považovať za tendencie, ktoré sú v rozpore s Lisabonskou 
zmluvou – čo je významný signál pre prebiehajúcu kontroverznú debatu o politike súdržnosti 
po roku 2013. 
 
Hoci sú ustanovenia Lisabonskej zmluvy v otázke širokého rozsahu uplatňovania politiky 
súdržnosti jasné, presné vymedzenie novej koncepcie územnej súdržnosti – čo je, to si 
musíme priznať, veľmi zložitá úloha – Lisabonská zmluva neposkytuje. Takéto 
vymedzenie je však kľúčové pre vykonávanie budúcich politík súdržnosti – aby bolo možné 
túto koncepciu zvýrazniť a pretvoriť do konkrétnych cielených politických iniciatív. Rozsah, 
cieľ a vykonávanie tzv. územnej súdržnosti závisí od politickej vôle vytvoriť jej plán – tak ako 
v prípade hospodárskej a sociálnej súdržnosti.  
 
Komplexné zohľadnenie osobitných podmienok a potenciálov územia vyžaduje, aby EÚ mala 
slovo pri miestnom a regionálnom uplatňovaní hlavných sektorových politík. To je skutočne 
obrovský krok vpred pre snahu Výboru pre regionálny rozvoj o začlenenie koncepcie 
súdržnosti do všetkých politík EÚ. Na jednej strane by to malo zvýšiť jeho právomoc 
hodnotiť vplyv iných politík na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v celej EÚ. Na 
druhej strane bude význam politiky súdržnosti ako nevyhnutného prvku hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti jasnejší aj pre členské štáty, ktoré by potom mali do svojich 
sektorových programov a národných strategických referenčných rámcov vo väčšej miere 
zaradovať aj hľadisko územnej súdržnosti. 
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Je úlohou Výboru pre regionálny rozvoj, aby túto rozsiahlu novú koncepciu súdržnosti 
presadzoval a podporoval na európskej, vnútroštátnej i regionálnej úrovni. Možnosti, ktoré 
poskytuje Lisabonská zmluva, je v politickej praxi potrebné využiť tak, aby vytvorili 
pozitívne účinky. „Preverenie“ najvýznamnejších politických iniciatív so zreteľom na 
dôsledky pre súdržnosť by malo byť v centre záujmu výboru. Súčasne by bolo vhodné, aby 
poslanci verejne preukázali, ako politika súdržnosti prispieva k maximalizácii vplyvu iných 
politík EÚ a ako stimuluje hospodárstvo. 
 
 

3. Rozšírená zásada subsidiarity a miestna a regionálna 
autonómia 

 
V Lisabonskej zmluve sa nežiada len od národných vlád, aby posilnili územné aspekty svojich 
politík. Nová koncepcia územnej súdržnosti ide ruka v ruke s treťou základnou novinkou, 
ktorá má vplyv najmä na regionálnu politiku, a to so zvýšenou mierou zohľadňovania 
regionálnych a miestnych subjektov pri vymedzovaní a vykonávaní politiky súdržnosti. Toto 
pretvorenie systému viacrozmernej verejnej správy EÚ tieto subjekty dôrazne privítali 
a očakávajú, že sa zrealizuje. 
 
Všeobecná zásada subsidiarity vymedzená v článku 5 ods. 3 ZEÚ sa tak teraz rozširuje na 
regionálnu a miestnu úroveň: 
 
„Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, 
len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty 
uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale 
z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie.“  
 
Táto myšlienka je podrobnejšie opísaná v protokole (č. 2) k Lisabonskej zmluve 
„O uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality“, v ktorom sa zdôrazňuje regionálna 
a miestnu verejná správa a predovšetkým sa poukazuje na to, že návrhy legislatívnych aktov 
musia zohľadniť „...finančnú alebo administratívnu záťaž Únie, národných vlád, regionálnych 
alebo miestnych orgánov...” (článok 5). Posúdenie vplyvu legislatívnych návrhov by 
preto teraz malo zohľadňovať všetky stupne verejnej správy.  
 
Okrem toho – a opäť úplne po prvý raz – sa v Lisabonskej zmluve výslovne uznáva 
všeobecná zásada miestnej a regionálnej autonómie. V článku 4 ods. 2 ZEÚ sa uvádza, že 
EÚ „rešpektuje rovnosť členských štátov pred zmluvami, ako aj ich národnú identitu, 
obsiahnutú v ich základných politických a ústavných systémoch vrátane regionálnych 
a miestnych samospráv“.  
 
V Lisabonskej zmluve sa dopĺňa inštitučná úloha Výboru regiónov (VR) tým, že sa mu 
poskytuje právo podávať žaloby na Súdny dvor EÚ v dvoch odlišných prípadoch: jednak na 
ochranu svojich inštitučných výhradných práv, jednak má právo žiadať zrušenie legislatívnych 
aktov EÚ, o ktorých sa domnieva, že porušujú zásadu subsidiarity (článok 263 ZFEÚ). Toto 
právo je začlenené do článku 8 vyššie uvedeného protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality:  
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„Súdny dvor Európskej únie má právomoc rozhodovať o žalobách z dôvodu porušenia zásady 
subsidiarity legislatívnym aktom (…) V súlade s podmienkami ustanovenými v uvedenom 
článku môže aj Výbor regiónov podať takéto žaloby voči legislatívnym aktom, na prijatie 
ktorých Zmluva (…) vyžaduje poradu s ním.”  
 
Navyše funkčné obdobie VR bolo predĺžené zo štyroch na päť rokov a funkčné obdobie jeho 
predsedu z 2 na 2 a pol roka, čo zladilo jeho funkčné obdobie s inými európskymi 
inštitúciami, a tým sa zvýšila jeho schopnosť ovplyvňovať politické rozhodnutia. Porada s VR 
je povinná v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a štrukturálnych 
fondov (články 175, 177 a 178 ZFEÚ) Parlament môže pre takúto poradu určiť konečný 
termín. 
 
Je však potrebné pripomenúť, že na ústavnoprávne ustanovenia členských štátov a na ich 
územné rozdelenie právomocí nemá zmluva priamy vplyv. V tomto smere sú konkrétne 
dôsledky vyššie uvedených zmienok regionálnych a miestnych orgánov naďalej len politickými 
vyhláseniami. 
 
Ustanovenia o miestnych a regionálnych inštitúciách pri rozhodovaní o politikách v rámci EÚ 
vyžadujú úzku spoluprácu medzi Európskym parlamentom – najmä Výborom pre 
regionálny rozvoj – a VR, aby sa zabezpečili kontinuálne a účinné porady s miestnou 
a regionálnou verejnou správou. Aby sa čo najviac využila prax úplného zapojenia regiónov, 
mal by sa výrazne zintenzívniť viacúrovňový dialóg. 
 
V tomto rámci môže výbor dávať cenné rady aj z hľadiska vytvárania novej politiky EÚ pre 
mestá, ktoré sa stali formálne dôležitými partnermi pri hľadaní riešení pre mnohé výzvy 
regionálnej politiky. Počas svojho vypočutia pred Výborom pre regionálny rozvoj kandidát na 
komisára pre regionálnu politiku Johannes Hahn uviedol politiku pre mestá ako jednu z troch 
kľúčových politických priorít svojho mandátu. 
 

4. Kontrola subsidiarity zo strany národných a regionálnych 
parlamentov  

 
Aby bolo možné formálne monitorovať uplatňovanie rozšírenej zásady subsidiarity, prináša 
Lisabonská zmluva nový systém včasného varovania pre národné parlamenty (článok 
12 ZEÚ), ktorý by mohol ovplyvniť praktickú prácu Výboru pre regionálny rozvoj. V protokole 
(č. 1) „O úlohe národných parlamentov v Európskej únii“ a v článkoch 6 a 7 protokolu (č. 2) 
o subsidiarite a proporcionalite sa určujú podrobné pravidlá tohto nového monitorovacieho 
postupu ex ante. 
 
Podľa týchto pravidiel národné parlamenty musia dostať návrhy legislatívnych aktov súčasne 
s Európskym parlamentom a Radou. Potom, obyčajne do 8 týždňov od postúpenia 
legislatívneho návrhu, môžu národné parlamenty – alebo ktorákoľvek komora národného 
parlamentu – vydať odôvodnené stanovisko, ak sa domnievajú, že návrh právneho predpisu 
nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Len v „naliehavých prípado[ch], ktoré sú náležite 
odôvodnené“, môže Rada o návrhu právneho predpisu rozhodnúť do desiatich dní (článok 4 
protokolu č. 1).  
 
Po prvý raz tak budú mať národné parlamenty možnosť vyjadriť sa k návrhom 
európskych právnych predpisov nezávisle od svojej vlády.  
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Každý národný parlament má dva hlasy. V prípade dvojkomorového parlamentného systému 
má každá z oboch komôr jeden hlas. V tomto rámci by sa regionálne parlamenty 
s legislatívnymi právomocami mohli stať aktérmi rozhodovacieho procesu v rámci EÚ. To 
bude možné, ak bude príslušný národný parlament považovať za vhodné poradiť sa s nimi 
a začleniť ich do tohto procesu.  
 
Ak súlad návrhu legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity spochybní tretina hlasov 
pridelených národným parlamentom (jednoduchá väčšina v prípade návrhov, na ktoré sa 
vzťahuje riadny legislatívny proces), musí byť návrh opätovne preskúmaný.3 Európsky 
parlament dostane nielen odôvodnené stanoviská národných parlamentov, ale aj reakciu 
Komisie. Ak na základe týchto dokumentov v rámci riadneho legislatívneho postupu 
Parlament jednoduchou väčšinou svojich poslancov (a Rada väčšinou 55 % svojich členov) 
vysloví stanovisko, že návrh skutočne nie je v súlade so zásadou subsidiarity, tento 
legislatívny návrh sa nebude ďalej preskúmavať.  
 
Podobne ako pri iných nových ustanoveniach Lisabonskej zmluvy je potrebné presné detaily 
funkčných vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi ešte len určiť. 
Napríklad je potrebné určiť konečné termíny a procesné pravidlá pre odôvodnené stanoviská 
potenciálne až 27 národných parlamentov, a to najmä so zreteľom na časový rámec 
vymedzený Lisabonskou zmluvou. Výbor pre regionálny rozvoj bude možno musieť presnejšie 
než predtým určiť časový rozvrh pre každú legislatívnu zložku a oznámiť ho čo najskôr 
národným parlamentom. Na dosiahnutie efektívneho legislatívneho dialógu na tejto úrovni 
bude potrebný neustály tok transparentných informácií. 
 
Celkovo bude veľkou výzvou vytvoriť konzultačný proces medzi regionálnymi, 
národnými a európskym parlamentom, aby bolo možné dodržať ustanovenia Lisabonskej 
zmluvy. Z predchádzajúcich skúseností takisto vyplýva, že mnohé parlamenty by rady 
vyjadrili svoj názor nielen na otázku subsidiarity, ale aj na vlastný obsah legislatívnych 
návrhov. Ďalším problémom preto bude odlíšiť stanoviská týkajúce sa subsidiarity od 
pripomienok k obsahu a rozhodnúť, ako tieto pripomienky vyhodnotiť. Hoci Lisabonská 
zmluva zjavne tento aspekt nepokrýva, politické záujmy môžu uprednostniť vyrovnanie sa 
s týmito pripomienkami, aby legislatívny návrh prešiel. V každom prípade včasné pochopenie 
úvah národných parlamentov bude prospešné, ak nie dokonca rozhodujúce pre budúce 
právne predpisy.4 
 
Výbor pre regionálny rozvoj, ktorý má na starosti vzťahy s regiónmi v mene Európskeho 
parlamentu, by mohol k tomuto procesu prispieť zintenzívnením svojej spolupráce 
s regionálnymi a miestnymi aj národnými politikmi, a v prípade potreby oboznámením 
ostatných výborov a orgánov Európskeho parlamentu s výsledkami. Jeho skúsenosti 
a vybudovaná sieť by mu vlastne mali umožniť pomáhať iným výborom, ktoré sa doteraz 
nezameriavali na regionálne vplyvy svojich politík. Samozrejme, aby toho bol schopný, je 
nutné prispôsobiť rozdelenie ľudských, administratívnych a finančných zdrojov parlamentných 
útvarov. 
 
 
 

                                                 
3  V prípade návrhu strategických usmernení v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti predloženého 

na základe článku 68 ZFEÚ je potrebná jedna štvrtina hlasov národných parlamentov. 
4  Uznesenie (T6-0388/2009) Európskeho parlamentu o rozvoji vzťahov medzi Európskym parlamentom 

a národnými parlamentmi podľa Lisabonskej zmluvy zo 7. mája 2009 tiež počíta so systematickým monitorovaním 
predlegislatívneho dialógu medzi národnými parlamentmi a Európskou komisiou (tzv. Barrosova iniciatíva). 
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Okrem rozšírenia právomocí Európskeho parlamentu v oblasti regionálnych politík môže 
napokon Výbor pre regionálny rozvoj tiež podporovať národné parlamenty v ich úsilí 
o lepšiu kontrolu spravovania štrukturálnych fondov ich vládami. To bolo pre ne 
doteraz náročné, keďže im v tejto oblasti chýbajú informácie a odbornosť.  
 
Všeobecnejšie, aby sa zlepšilo uplatňovanie a efektivita regionálnej politiky, je potrebné 
zvýšiť súčinnosť vnútroštátnych a európskych politík. Na základe požiadaviek na 
viacrozmernú verejnú správu, ktoré Lisabonská zmluva obsahuje, by Výbor pre regionálny 
rozvoj mohol presadzovať myšlienku zorganizovať spoločné diskusie o politických 
(a rozpočtových) prioritách medzi národnými a Európskym parlamentom. 
 
 

5. Ďalšie ustanovenia Lisabonskej zmluvy s potenciálnym 
vplyvom na regionálnu politiku  

 
V lisabonskej zmluve je aj niekoľko ďalších ustanovení s potenciálnym vplyvom na regionálnu 
politiku. Členovia Výboru pre regionálny rozvoj budú mať predovšetkým na starosti 
monitorovanie nasledujúcich citlivých oblastí a ich prípadnú kontrolu na miestnej, regionálnej 
a vnútroštátnej úrovni. 
 

5.1. Štátna pomoc a veľmi vzdialené regióny 
 
Lisabonská zmluva prináša nové ustanovenia pre regionálnu pomoc poskytovanú 
členskými štátmi. V bývalej Zmluve o ES sa určovala ako výnimka pomoc poskytovaná 
hospodárstvu určitých oblastí Spolkovej republiky Nemecko v dôsledku rozdelenia Nemecka. 
Článok 107 ods. 2 písm. c) ZFEÚ toto ustanovenie mení a dopĺňa, a umožňuje jeho zrušenie: 
 
„Päť rokov po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, môže Rada na návrh Komisie prijať 
rozhodnutie, ktorým sa zruší toto písmeno.“ 
 
Osobitný štatút veľmi vzdialených regiónov presadzoval Výbor pre regionálny rozvoj vo 
všeobecnej rovine veľmi dlho. Potvrdzuje sa v článkoch 349 a 355 ZFEÚ.  
 
Veľmi vzdialené regióny sú navyše výslovne uvedené v ustanoveniach týkajúcich sa štátnej 
pomoci. Predchádzajúca zmluva sa po niekoľkých odporúčaniach Európskeho parlamentu 
posilnila, takže článok 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ teraz umožňuje „pomoc na podporu 
hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne 
vysokou nezamestnanosťou, ako aj na podporu regiónov uvedených v článku 349,5 pričom sa 
zohľadní ich štrukturálna, hospodárska a sociálna situácia.“ 
 
So zreteľom na diskusiu o štatúte a spornej klasifikácii veľmi vzdialených regiónov vo 
Všeobecnom rámci európskej politiky súdržnosti sú tieto odkazy významné, keďže opakujú 
potrebu osobitnej politickej úpravy nezávislej od čisto hospodárskych úvah a kalkulácií. 
 
 
 

                                                 
5  Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Azory, Réunion, Madeira a Kanárske ostrovy.  
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5.2.  Služby všeobecného (hospodárskeho) záujmu 
 
Ďalším aspektom, ktorého dôležitosť pre európske politiky vôbec a regionálne politiky zvlášť 
stále rastie, je význam služieb všeobecného hospodárskeho záujmu pre hospodársku, 
sociálnu a územnú súdržnosť EÚ. V článku 14 ZFEÚ sa zdôrazňuje „ich význam pri podpore 
sociálnej a územnej súdržnosti“. Podľa zmluvy je zodpovednosť za služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu spoločná pre EÚ a členské štáty, pričom regionálne a miestne orgány 
hrajú svoju úlohu pri označovaní svojich potrieb, ako aj pri ich zabezpečovaní, hradení a 
monitorovaní. 
 
Novinkou Lisabonskej zmluvy je, že nariadenia určujúce zásady a podmienky pre 
poskytovanie, objednávanie a financovanie služieb všeobecného hospodárskeho významu sa 
majú prijímať – bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov – riadnym 
legislatívnym postupom. 
 
Je pozoruhodné, že v zmluve sa hovorí o službách všeobecného hospodárskeho významu, 
zatiaľ čo doplnkový protokol (č. 26) k Lisabonskej zmluve je venovaný širšej koncepcii 
služieb všeobecného významu. Ani zmluva, ani protokol neuvádzajú definíciu toho, čo 
presne tvorí to či ono – ponechávajú tak otvorenú veľmi spornú politickú otázku s rozsiahlymi 
dôsledkami, a to najmä pre miestnu a regionálnu úroveň, kde sa tieto služby poskytujú. Bolo 
by vo výraznom záujme Výboru pre regionálny rozvoj, ak by sa aktívne usiloval o vyjasnenie 
tejto otázky s cieľom postaviť na pevný základ perspektívy verejných a súkromných aktivít 
v tomto čoraz dôležitejšom sektore. 
 
V protokole č. 26 sa zdôrazňuje ústredná úloha „regionálnych a miestnych orgánov pri 
poskytovaní, obstarávaní a organizovaní služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré 
čo najlepšie napĺňajú potreby užívateľov“ (článok 1). Tieto ustanovenia dopĺňa Charta 
základných práv EÚ, ktorá nie je zaradená do Lisabonskej zmluvy, ale ktorá má 
prostredníctvom článku 6 ods. 1 ZEÚ rovnakú právnu silu ako zmluva. Okrem toho, že 
uznáva dôležitosť miestnych a regionálnych inštitúcií (preambula), trvá i na všeobecnej 
dôležitosti rozsiahleho prístupu k službám všeobecného hospodárskeho významu ako 
základného cieľa každej konkrétnej politiky EÚ. 
 
S ohľadom na rastúci význam – a spornosť – tejto oblasti a jej priame prepojenie na 
regionálne politiky, Tematické oddelenie B Európskeho parlamentu v nedávnom období 
objednalo na základe žiadosti Výboru pre regionálny rozvoj rozsiahlu štúdiu o tejto téme. 
Štúdia nazvaná Vzájomné vzťahy medzi štrukturálnymi fondmi a poskytovaním služieb 
všeobecného záujmu a všeobecného hospodárskeho záujmu, a potenciál pre ich cezhraničné 
poskytovanie (The Inter-Relationship between the Structural Funds and the Provision of 
Services of General Interest and Services of General Economic Interest, and the Potential for 
Cross-Border Delivery) má byť dokončená a predložená člnom Výboru pre regionálny rozvoj 
v lete 2010.6  
 
Bude obsahovať analýzu vymedzovania, financovania a poskytovania služieb všeobecného 
záujmu vo všetkých 27 členských štátoch a mala by ukázať, do akej miery sa pri dosahovaní 
ich investícií využívajú štrukturálne fondy vrátane prostriedkov na cezhraničnú spoluprácu 
v tejto oblasti. 
 
 

                                                 
6  Zákazka na vypracovanie štúdie bola udelená na základe otvoreného výberového konania, ktoré viedlo Tematické 

oddelenie B. 
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5.3. Tzv. posilnená spolupráca 
 
V Lisabonskej zmluve sa menia podmienky posilnenej spolupráce medzi členskými štátmi 
EÚ v prípade, ak niektoré členské štáty, no nie všetky, chcú spolupracovať v konkrétnej 
politickej oblasti (článok 20 ods. 2 ZEÚ a články 326 – 334 ZFEÚ). Vyžaduje prinajmenšom 
deväť členských štátov. Navyše je pred nadviazaním posilnenej spolupráce potrebné zohľadniť 
okolnosti územnej súdržnosti, keďže v zmluve sa zdôrazňuje, že „Takáto spolupráca nesmie 
narušiť ... hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť“ (článok 326 ZFEÚ).  
 
Táto podmienka odráža nové chápanie tzv. územnej súdržnosti ako všeobecného cieľa EÚ 
a ako horizontálnej koncepcie, ktorá má vplyv na mnoho sektorových politík. Musí sa brať do 
úvahy nielen v konkrétnom rozhodovaní o politických opatreniach, ale aj pri forme 
spolupráce, ktorú sa členské štáty rozhodnú nadviazať. 
 
Teoreticky by prvky regionálnej politiky a politiky súdržnosti mohli byť vhodné pre posilnenú 
spoluprácu niektorých skupín členských štátov, napríklad štátov pracujúcich s Kohéznym 
fondom. Aj perspektíva budúceho rozšírenia a všeobecnej reformy politík súdržnosti by mohla 
pomôcť úvahám o pružnejšom prístupe k politickej spolupráci. 
 
Príliš veľké rozdiely medzi členskými štátmi v oblasti regionálnej politiky v dôsledku 
posilnenej spolupráce by však boli v rozpore s koncepciou hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti ako takou. Ak by sa teda uvažovalo o posilnenej spolupráci, zabezpečiť 
správnu rovnováhu medzi súdržnosťou pre všetkých a spoluprácou pre niekoľkých 
by bolo kľúčovou úlohou Výboru pre regionálny rozvoj – porovnateľnou s dnešnou 
obranou správnej rovnováhy medzi územnou a sociálnou súdržnosťou na jednej strane 
a hospodárskym rastom a konkurencieschopnosťou na strane druhej. 
 

5.4. Nové právo iniciatívy Parlamentu vo veci revízie zmlúv 
 
V článku 48 Lisabonskej zmluvy sa rozširuje právo iniciatívy vo veci budúcich revízií zmlúv na 
Európsky parlament a uznáva sa jeho právo zúčastniť sa konventu, ktorý bude mať túto 
úlohu. Ak Rada rozhodne, že nie je potrebné zvolávať konvent a zmluvu zreviduje v rámci 
medzivládnej konferencie, Parlament musí vyjadriť súhlas aj s týmto rozhodnutím. 
 
Keďže európska integrácia je dynamický proces a zásadná diskusia o politike súdržnosti po 
roku 2013 už prebieha, budúce revízie Lisabonskej zmluvy pravdepodobne budú mať vplyv na 
regionálne politiky a Výbor pre regionálny rozvoj by ich preto mal podrobne monitorovať. 
Nové postupy revízie umožňujú poslancom Parlamentu zohrávať aktívnejšiu úlohu, 
ktorá by sa mala naplno využiť, aby sa ochránili ústredné prvky modernej politiky 
súdržnosti, ako sú vymedzené v Lisabonskej zmluve. 
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5.5. Nové rozpočtové právomoci Parlamentu a budúca politika 
súdržnosti 

 
Nový postup schvaľovania rozpočtu zavedený Lisabonskou zmluvou dáva Parlamentu 
právomoc vo všetkých aspektoch rozpočtu EÚ (články 313 – 316 ZFEÚ). Rada a Parlament sa 
musia dohodnúť, v rámci obmedzení svojich vlastných zdrojov, na plánovaní výdavkov, ktoré 
sa stáva právne záväzným. Rozdiel medzi povinnými a nepovinnými výdavkami bol zrušený 
a rozpočet ako celok musí prijať spoločne Parlament a Rada.  
 
Zjednodušený spôsob schvaľovania rozpočtu bude mať jedno čítanie v každej inštitúcii, 
a potom, ak nedôjde k súhlasu Parlamentu a Rady, bude zriadený zmierovací výbor, aby 
našiel kompromis. Práve zvolanie tohto zmierovacieho výboru otvára cestu 
k proaktívnej rokovacej sile pre výbory Parlamentu.  
 
So zreteľom na veľký podiel politiky súdržnosti na rozpočte EÚ ide o kľúčovú oblasť, kde 
by Výbor pre regionálny rozvoj mal zintenzívniť svoj vplyv, a to prostredníctvom užšej 
spolupráce s Výborom pre rozpočet – možno spoločné schôdze – a prostredníctvom 
primeraného zastúpenia na schôdzach zmierovacieho výboru. Ustanovovanie delegácie 
Parlamentu na tieto schôdze by mal výbor starostlivo monitorovať – a rovnako tak i riadne 
informovanie svojich členov a porady s nimi o stave rokovaní –, pretože podľa nového 
postupu sa budú odohrávať za zatvorenými dverami (v rámci zmierovacieho výboru) a nie 
úplne transparentne s prvým a druhým čítaním ako predtým. Všeobecne povedané, 
s potrebou kompromisu o rozpočte po jednom čítaní sa v Lisabonskej zmluve uprednostňuje 
užšia spolupráca medzi legislatívnymi a rozpočtovými aktérmi, čo je tendencia, ktorá môže 
posilniť vplyv Parlamentu v oblasti určovania politických priorít zodpovedajúcich rozpočtovým 
aspektom. V zmluve sa reguluje nový postup pre ročný rozpočet, ale mal by sa uplatňovať 
i pri zmenách a doplneniach rozpočtu a pri prevodoch prostredníctvom ustanovení novej 
medziinštitucionálnej dohody.7  
 
Zmeny postupu schvaľovania rozpočtu vyžadujú prispôsobenie rozpočtových pravidiel, 
ktoré by konkrétne uvádzalo, ako schvaľovať a plniť rozpočet. V Lisabonskej zmluve sa 
uvádza, že rozpočtové pravidlá sa majú prijímať ako nariadenie riadnym legislatívnym 
postupom (článok 322 ZFEÚ). Inštitúcie EÚ a členské štáty musia spolupracovať 
s rozpočtovými pravidlami, aby zabezpečili zodpovedné využívanie peňazí daňových 
poplatníkov. So zreteľom na problémy s kontrolou výdavkov zo štrukturálnych fondov 
v niekoľkých členských štátoch by sa Výbor pre regionálny rozvoj mal zamerať na vytvorenie 
pravidiel na usmerňovanie spôsobov finančnej správy a auditu. Navyše i prekonané pasáže 
súčasných rozpočtových pravidiel možno prispôsobiť nariadeniam o štrukturálnych fondoch, 
ktoré boli prijaté v ostatných rokoch a už dnes zaisťujú jednoduchšiu a lepšie koordinovanú 
finančnú správu. 
 
Okrem toho sa s Lisabonskou zmluvou viacročný finančný rámec stáva právne 
záväzným. Bude ho prijímať Rada (jednomyseľne) po získaní súhlasu Európskeho 
parlamentu (uznáša sa väčšinou svojich poslancov; článok 312 ZFEÚ); každý ročný rozpočet 
s ním musí byť v súlade. Pokiaľ ide o postup udeľovania súhlasu v tomto prípade, mal by sa 
Výbor pre regionálny rozvoj ešte viac zamerať na revíziu rozpočtových pravidiel, aby priniesli 
lepšie pravidlá pre politiku súdržnosti, lebo Parlament je v rámci spolurozhodovacieho 

                                                 
7  Okrem toho si Európsky parlament vyžiadal Prechodné procedurálne usmernenia k rozpočtovým záležitostiam 

vzhľadom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy (uznesenie T7-0067/2009, 12. novembra 2009) do 
nadobudnutia platnosti tejto dohody. 
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postupu silnejšou stranou. Navyše to možno urobiť teraz, pred dohodou o budúcom 
finančnom rámci. 
 
Záväzný viacročný rámec znižuje silu tých, ktorí si želajú rozpočtovú pružnosť. Jedným zo 
spôsobov, ako istú pružnosť v rozpočtových otázkach opäť získať, môže byť zvýšenie 
pružnosti medzi kapitolami viacročného rozpočtového plánu, ako aj skrátenie trvania 
finančného rámca. Parlament už požiadal o päťročné plánovacie obdobie namiesto 
sedemročného.8 
 
Napokon i debata o rozpočte EÚ po roku 2013 bude mať zjavne rozhodujúci vplyv na 
budúcnosť politík súdržnosti. Ustanovenia lisabonskej zmluvy o nových európskych 
právomociach v oblastiach ako vonkajšie a bezpečnostné politiky alebo zmena klímy budú 
vyžadovať významný prevod financií na tieto politiky.  
 
Keďže mnohé členské štáty majú výrazné rozpočtové deficity, celkový rozpočet EÚ sa 
pravdepodobne v blízkej budúcnosti nerozšíri. Prebehne preto jeho reštrukturalizácia, 
s možnými výraznými zmenami podielov prostriedkov v súčasnosti vyčlenených na rôzne 
politiky. V tejto súvislosti bude ešte významnejšia potreba, aby bol Výbor pre regionálny 
rozvoj rozhodný a konal s cieľom udržať politiku súdržnosti a jej finančné prostriedky. Tým, 
že Lisabonská zmluva presadzuje rozšírenú koncepciu politiky súdržnosti, ponúka niekoľko 
právnych argumentov na zachovanie súčasného podielu rozpočtu EÚ. 

                                                 
8  Parlament tiež presadzuje možné predĺženie a prispôsobenie súčasného finančného rámca do roku 2015/16, aby 

sa umožnil hladký prechod na systém päťročného trvania a aby bolo možné zohľadniť priebežné vyhodnotenie 
prebiehajúcich legislatívnych programov v roku 2010/11. 
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Záver  
 
Lisabonská zmluva má potenciál priniesť do európskej regionálnej politiky výrazný pokrok 
a usádza Európsky parlament – a tým aj Výbor pre regionálny rozvoj – na sedadlo vodiča ako 
plnohodnotného spolutvorcu právnych predpisov. Zmluva otvára nové možnosti pre 
členov výboru na niekoľkých úrovniach rozhodovacieho procesu v rámci EÚ – od prvých úvah 
cez rokovaciu fázu po rozhodujúce legislatívne postupy. Mali by tieto nové možnosti využiť na 
to, aby prijímali budúce právne predpisy a ovplyvňovali politické a rozpočtové rozhodnutia od 
začiatku. 
 
Niekoľko kľúčových aspektov zmluvy vyjadruje zásadnú úlohu regionálnej politiky v európskej 
integrácii. Novú horizontálnu koncepciu tzv. územnej súdržnosti by členovia výboru mali 
dôrazne rozvíjať. Politika súdržnosti je primárny nástroj EÚ na určenie a mobilizáciu 
územných potenciálov a na riešenie územných vplyvov európskej integrácie. Aby však 
regionálna politika bola taká vplyvná, ako Lisabonská zmluva naznačuje, musí byť účinná 
a jej politické priority by mali byť úzko previazané so stratégiou EÚ do roku 2020. 
Tým, že väčšmi zohľadňuje úlohu regionálnych a miestnych subjektov, Lisabonská zmluva 
sleduje politickú a demokratickú nutnosť a hýbe EÚ bližšie k občanom.9 Ak vezmeme do 
úvahy udalosti vedúce k nadobudnutiu platnosti Lisabonskej zmluvy – najmä nebezpečenstvo 
chýbajúcej demokratickej legitimity – je transparentnejší, viacúrovňový systém verejnej 
správy v Lisabonskej zmluve so silnejším Európskym parlamentom nevyhnutný pre úspešný 
strednodobý a dlhodobý rozvoj EÚ ako takej a pre efektívne vymedzenie a vykonávanie 
regionálnych politík zvlášť. 
 
Výbor pre regionálny rozvoj zohráva v tejto súvislosti vedúcu úlohu, pričom jednak 
presadzuje širšiu koncepciu súdržnosti, jednak zastupuje Európsky parlament na miestnej, 
regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni. Toto osobitné postavenie by sa malo zhodnotiť 
zintenzívnením jeho vzťahov s regionálnymi a miestnymi orgánmi verejnej správy a v prípade 
potreby pomocou iným parlamentným orgánom v tejto oblasti. Konkrétne je dôležité, aby 
členovia Výboru pre regionálny rozvoj – najmä spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia – boli 
dobre informovaní o prebiehajúcich diskusiách v národných parlamentoch i v miestnych 
a regionálnych orgánoch verejnej správy, aby mohli správne a včas vyhodnocovať príspevky, 
ktoré od týchto orgánov možno očakávať. Efektívna viacúrovňová spolupráca bude 
rozhodujúca pre predchádzanie zdržaniu či dokonca blokáde legislatívneho procesu EÚ.  
 
Rešpektovanie Lisabonskej zmluvy smeruje k zvýšeniu úsilia v oblasti politiky 
súdržnosti, nie k jeho zníženiu. Vykonávanie novej zmluvy sa práve začalo a istý čas 
potrvá. V záujme demokratickej a efektívnej regionálnej politiky by Výbor pre regionálny 
rozvoj mal potvrdiť svoju formálnu pozíciu a rozšírený rozsah svojej zodpovednosti 
v prebiehajúcich rokovaniach o vykonávaní zmluvy a o rokovacom poriadku Európskeho 
parlamentu.10 Mal by ponúknuť všetkým zainteresovaným subjektom regionálnej politiky 
pevné partnerstvo, a mal by presadzovať integrovanú viacúrovňovú koordináciu politík ako 
katalyzátor plánov EÚ do roku 2020. Cieľom by malo byť zabezpečiť, aby boli ciele regionálnej 
politiky a politiky súdržnosti náležitým spôsobom zohľadňované ostatnými hlavnými 
politikami EÚ. 

                                                 
9  To potvrdzuje aj zavedenie tzv. občianskej iniciatívy, článok 11 ods. 4 ZEÚ, ktorá dáva miliónu občanov 

významného počtu členských štátov možnosť vyzvať Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila 
akýkoľvek vhodný návrh, ktorý občania považujú za potrebný na účely vykonávania zmluvy. 

10  Na tento účel sa môže zamerať na priority vyjadrené v nelegislatívnom uznesení o novej úlohe a kompetenciách 
Európskeho parlamentu pri vykonávaní Lisabonskej zmluvy zo 7. mája 2009 (na základe stanoviska Výboru pre 
regionálny rozvoj A6-0145/2009).  



 






