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Účel a rozsah pôsobnosti iniciatívnej správy

Tento pracovný dokument slúži ako základ pre diskusiu o iniciatívnej správe nazvanej 
Pripravenosť členských štátov EÚ na účinný a včasný začiatok nového programového 
obdobia politiky súdržnosti. 

Príprava na vypracovanie správy bude zahŕňať diskusiu s odborníkmi 23. septembra vo 
Výbore pre regionálny rozvoj (REGI). Spravodajca uskutočnil stretnutia s Komisiou, 
Výborom regiónov a zorganizuje aj stretnutie so zástupcami z členských štátov. Bude 
vypracované aj informačné oznámenie s cieľom pridať príspevky z niekoľkých členských 
štátov o ich v pripravenosti na vykonávanie novej politiky súdržnosti. Návrh správy sa 
vypracuje podľa týchto počiatočných výmen názorov.

V rámci tejto diskusie by spravodajca rád vyzval členov výboru REGI, ako aj externé 
zúčastnené strany, ktoré sa zaujímajú o uvedenú tému, aby prispeli k príprave tejto 
iniciatívnej správe. Spravodajca ponúkne niektoré odporúčania v záverečnej správe na 
základe diskusií na túto tému.

V tomto pracovnom dokumente bude opísané zameranie iniciatívnej správy a zdôraznia sa 
niektoré konkrétne otázky na ďalšiu diskusiu. 

Všeobecné súvislosti

Európska únia sa stretáva s neľahkými hospodárskymi a sociálnymi problémami v členských 
štátoch a regiónoch a snaží sa dostať ekonomiku späť na správnu cestu a vymaniť ju z krízy. 
V tejto dobe hospodárskej neistoty môže politika súdržnosti významne pomôcť členským 
štátom a regiónom vytvárať pracovné miesta, zvýšiť konkurencieschopnosť a podporiť 
udržateľný rast. 

Politika súdržnosti bola v predchádzajúcich programových obdobiach účinná vo svojej snahe 
znižovať rozdiely medzi regiónmi EÚ podporou európskej integrácie prostredníctvom 
investícií do infraštruktúry, pracovných miest a podnikov. 

Reforma politiky súdržnosti

Cieľom prebiehajúcej reformy je posilniť úlohu politiky súdržnosti ako hlavnú politiku EÚ v 
oblasti verejných investícií, ktorej cieľom je vytvoriť stabilný a inkluzívny rast. 

Politika súdržnosti je v súlade s dlhodobým rozpočtom EÚ, viacročným finančným rámcom 
(VFR), ktorý sa vytvára na sedem rokov. Súčasný VFR sa končí v roku 2013 a nový rámec na 
roky 2014 – 2020 je takmer dohodnutý, pravidlá politiky súdržnosti sa takisto prepracúvajú. 

Litovské predsedníctvo potvrdilo svoj záväzok uzavrieť rokovania o legislatívnom balíku na 
programové obdobie 2014 – 2020, len čo to bude možné, preto dúfame, že hlasovanie 
Európskeho parlamentu sa bude môcť uskutočniť na jeseň 2013. Následne môže Európska 
komisia uzatvárať s jednotlivými členskými štátmi dohody o partnerstve a operačné 
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programy, aby sa mohli finančné prostriedky prideľovať čo najskôr.

Rokovania medzi Parlamentom, Radou a Komisiou priniesli do budúcich právnych predpisov 
v oblasti politiky súdržnosti mnoho zmien, ktoré sú opísané v tomto pracovnom dokumente. 
Parlamentu sa podarilo vyrokovať v balíku opatrení viacero dôležitých zlepšení vrátane 
väčšieho miestneho a regionálneho zapojenia do plánovania a realizácie, viac flexibility a 
zamerania na problematiku životného prostredia. 

Dôležité témy na diskusiu 

Je zrejmé, že členské štáty sú v súčasnosti vo veľmi rozdielnych štádiách prípravy, niektoré 
dosahujú dobrý pokrok a budú môcť predložiť Komisii dohodu o partnerstve a operačné 
programy v blízkej budúcnosti, zatiaľ čo iné v tomto procese naďalej zaostávajú.

Dôvody môžu byť viaceré. Ak sú členské štáty v pokročilom štádiu prípravy, návrh správy 
bude týkať zavedených štruktúr umožňujúcich dosiahnuť toto štádium. V prípade členských 
štátov, ktorých vývoj je pomalší, sa návrh správy zameria na brzdiace faktory a problémy, s 
ktorými sa vlády stretli. 

Existuje mnoho faktorov, na základe ktorých by sa dala vysvetliť miera dosiahnutého 
pokroku, a návrh správy sa bude týkať niektorých z nich vrátane týchto:

Poučenie z rokov 2007 – 2013 

V programovacom období 2014 – 2020 sa členské budú snažiť nadviazať na svoje úspechy z 
predchádzajúceho obdobia a riešiť nedostatky a ťažkosti, s ktorými sa stretli. Členské štáty 
budú mať hotovú analýzu a výsledky z predchádzajúceho programu, a to bude formovať 
prípravnú fázu. Je možné, že niektoré členské štáty mohli mať dosť odlišný prístup k 
predchádzajúcemu obdobiu financovania, čo môže znamenať oneskorenie pri predkladaní 
dohôd o partnerstve a operačných programov.

Administratívne usporiadanie

Administratívna kapacita, jej veľkosť a organizačná štruktúra sa môžu v rôznych členských 
štátoch líšiť. Kým na prípravné práce v mnohých členských štátoch môžu silne vplývať 
miestne a regionálne subjekty, v iných krajinách môžu mať na nižšej ako celoštátnej úrovni 
obmedzené kapacity. Niektoré členské štáty vytvorili politický výbor alebo orgán, ktorý 
dohliada konkrétne na prípravnú fázu ďalšieho kola politiky súdržnosti. 

Politický kontext a ekonomická situácia v členských štátoch

Ťažké ekonomické podmienky alebo náročné politické zmeny budú mať vplyv na pokrok 
dosiahnutý v každom členskom štáte. Politické a ekonomické problémy môžu znamenať, že 
priority sa zmenia a politika súdržnosti sa v mnohých členských štátoch stane ešte 
dôležitejším investičným nástrojom.
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Prístup zdola nahor alebo zhora nadol

Väčšie zameranie nových predpisov na partnerstvo má za cieľ zlepšenie efektívnosti a 
celkový úspech politiky súdržnosti. Niektoré členské štáty možno prijmú prístup zdola nahor, 
s veľkou účasťou činiteľov z nižšej než celoštátnej úrovne, kým iné možno uprednostnia 
prístup zhora nadol s uplatnením národných stratégií. 

Rokovania o nariadení, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 

Regulácia na obdobie 2013 – 2020 predstavuje silnejší a integrovanejší prístup k financovaniu 
v rámci politiky súdržnosti, čo sa vníma ako vítané zlepšenie. Väčšia integrácia prinesie 
politiku súdržnosti bližšie k občanom, a to zabezpečí orientáciu financovania na dlhodobé 
spoločenské a ekonomické problémy Európy. Cieľom koordinovanejšieho prístupu k 
programom financovania je zabezpečiť väčší vplyv a konkrétne výsledky projektov.

Pochopenie týchto zmien a prispôsobenie sa im môže zapríčiniť určité oneskorenie pri 
príprave dohôd o partnerstve a operačných programov. 

Niektoré z hlavných zmien sú:

 Spoločný strategický rámec
Spoločný strategický rámec stanovuje spoločné usmernenia pre všetky fondy EÚ 
(Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond) s cieľom 
vytvoriť súdržnejší a koordinovanejší postup, aby sa pri nich dosiahla čo najvyššia 
efektívnosť.

 Zjednodušenie
Zjednodušený prístup vo všetkých fázach plánovacieho procesu je veľmi potrebný a je 
všeobecne vítaný. Opatrenia na zabezpečenie, aby bol postup od výberu projektov až po 
realizáciu pre žiadateľa i riadiace orgány jednoduchší, sú dôležitou ústrednou súčasťou 
novej legislatívy. 

 Tematické zameranie
Zosúladenie politiky súdržnosti s cieľmi stratégie Európa 2020 možno dosiahnuť 
prostredníctvom tematického zamerania sa na obmedzený počet cieľov. Pri tejto iniciatíve 
je dôležitý pružný prístup.

 Dohody o partnerstve
Na základe rokovaní medzi Komisiou a členskými štátmi sa v dohodách o partnerstve 
stanovia záväzky národných vlád a priority pri realizácii stratégie Európa 2020. Je 
dôležité, aby boli do všetkých fáz plánovania a realizácie zapojené miestne a regionálne 
orgány, ako aj ďalšie organizácie.

 Podmienenosť 

Aj keď opatrenia v oblasti podmienok v rámci politiky súdržnosti už existujú, ďalšie 
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programové obdobie sa zameria na zvýšenie efektívnosti financovania tým, že 
financovanie bude podmienené splnením určitých kritérií. Politické, finančné a 
administratívne dôsledky týchto ustanovení o podmienkach boli v priebehu reformného 
procesu predmetom mnohých diskusií. 

 Finančné nástroje
Zvýšené používanie finančných nástrojov podľa návrhu novej právnej úpravy bude v čase 
nedostatku zdrojov podporovať viac verejných a súkromných investícií. V nadväznosti na 
využívanie v predchádzajúcich kolách financovania v rámci politiky súdržnosti poskytnú 
finančné nástroje podporu investíciám vo forme úverov, záruk atď. a podporia vyššiu 
efektívnosť pri zabezpečovaní lepších výsledkov.

Spravodajca očakáva diskusiu o tomto pracovnom dokumente a uvíta príspevky od 
členských štátov a iných subjektov počas prípravných fáz návrhu správy. 


