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Úvod

Cieľom tohto pracovného dokumentu je načrtnúť účel vypracovania správy o vykonávaní, 
objasniť zvolený prístup a vysvetliť metodiku, ktorú spravodajca použije. Tento dokument 
bude obsahovať kľúčové otázky, ktoré by sa mali analyzovať v návrhu správy, a poskytne 
počiatočné odpovede spravodajcu.

 Účel a rozsah správy

Európsky parlament sa zameriava na zvýšenie svojich aktivít a vplyvu, pokiaľ ide 
o vykonávanie počas siedmeho legislatívneho obdobia. Každý parlamentný výbor môže 
vypracovať tzv. správu o vykonávaní, ktorá je správou o transpozícii právnych predpisov EÚ 
do vnútroštátnych právnych predpisov a o ich vykonávaní a presadzovaní v členských štátoch.

V prípade politiky súdržnosti pozostáva legislatívny rámec z priamo uplatniteľných nariadení,
ktorých vykonávacie opatrenia sú zahrnuté v nariadení Komisie a v rozhodnutiach Komisie, 
ktoré nie sú predložené Parlamentu.

Spravodajca navrhuje, aby sa v súvislosti s nadchádzajúcou revíziou politiky súdržnosti 
v správe o vykonávaní analyzovalo, či sa v členských štátoch riadne uplatňovali právne 
predpisy.

V 6. volebnom období vypracoval výbor správu Miroslava Mikolášika o vykonávaní 
s názvom Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie 2007 –
2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch. Táto 
nová správa sa zameria na inovačný prvok usmernení v operačných programoch.

Táto iniciatívna správa bude mať dvojaký cieľ: po prvé, bude sa v nej analyzovať, ako členské 
štáty a regióny dodržiavali indikačný rámec Strategických usmernení Spoločenstva na roky 
2007 – 2013, najmä usmernenie 1.2 o zlepšení poznatkov a inovácie pre rast vo svojich 
národných strategických referenčných rámcoch a operačných programoch; po druhé, v správe 
sa bude analyzovať súčinnosť medzi politikou súdržnosti a rámcovými programami, ktoré sa 
týkajú poznatkov a inovácií (siedmy rámcový program pre VTR a rámcový program pre 
konkurencieschopnosť a inováciu).

Európske, vnútroštátne a regionálne systémy financovania zostávajú niekedy nekoordinované. 
Treba však upozorniť na to, že politika súdržnosti EÚ, ako aj politiky výskumu, vývoja 
a inovácií slúžia na ten istý účel: majú riešiť hlavné výzvy Európskej únie a presadzovať 
model EÚ založený na hospodárskom raste, sociálnej zodpovednosti a trvalo udržateľnom 
rozvoji. Jednou z troch priorít politiky súdržnosti je podpora inovácií, podnikania 
a poznatkov.
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 Východiská a metodika

Od roku 1993 sa vypracovalo množstvo oznámení Komisie a štúdií a správ Európskeho 
parlamentu o súčinnosti medzi politikou výskumu a technického rozvoja a politikou 
súdržnosti. Pri príprave tejto iniciatívnej správy má spravodajca v úmysle zohľadniť široké 
spektrum relevantných dokumentov; väčšinu z nich už možno uviesť v pracovnom 
dokumente.
Správy Výboru pre regionálny rozvoj (6. volebné obdobie)

 Správa o príspevku budúcej regionálnej politiky k inovačnej kapacite Európskej únie 
(spravodajca: Mieczysław Edmund Janowski, UEN);

 Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa štrukturálnych fondov na obdobie 2007 – 2013:
výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch 
(spravodajca: Miroslav Mikolášik, PPE-DE).

Štúdie, ktorých vypracovanie zadal Európsky parlament

 Súčinnosť medzi 7. rámcovým programom EÚ pre výskum, rámcovým programom 
pre konkurencieschopnosť a inováciu a štrukturálnymi fondmi (2007);

 Prechod k územnému rozloženiu európskych politík výskumu, vývoja a inovácií 
(2009).

Správy o pokroku v oblasti súdržnosti: V piatej správe o pokroku v oblasti hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti sa zdôrazňuje významná úloha určitých sektorov a hospodárskej 
reštrukturalizácie pri regionálnom rozvoji. V šiestej správe o pokroku sa uvádza, že tvorivosť 
a inovácia majú významný regionálny rozmer.

Kľúčové oznámenia Komisie:

Od konca roka 2006 až do mája 2008, keď sa skončil schvaľovací postup operačných 
programov, sa v mnohých oznámeniach Komisie zdôrazňovalo nové zameranie politiky 
súdržnosti na dosiahnutie cieľov, ktoré súvisia s lisabonskou stratégiou, vždy sa však zároveň 
presadzoval jej hlavný rámec, a to zníženie rozdielov medzi členskými štátmi a regiónmi.

 KOM(2007) 474 – Konkurencieschopné európske regióny vďaka výskumu a inovácii 
– Príspevok k väčšiemu hospodárskemu rastu a k zvýšeniu počtu a kvality pracovných 
miest;

 KOM(2007) 798 – Členské štáty a regióny uskutočňujúce lisabonskú stratégiu pre rast 
a zamestnanosť prostredníctvom politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2007 – 2013;

 KOM(2008) 301 o výsledkoch rokovaní týkajúcich sa stratégií a programov kohéznej 
politiky na programové obdobie 2007 – 2013;

 KOM(2009) 617 – 20. výročná správa o implementácii štrukturálnych fondov v roku 
2008.

Oznámenie o výsledkoch rokovaní týkajúcich sa stratégií a programov kohéznej politiky 
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na programové obdobie 2007 – 2013 poskytuje prehľad o tom, ako členské štáty chápali 
a uplatňovali strategické usmernenia o súdržnosti pri vypracúvaní svojich národných 
strategických referenčných rámcov a operačných programov, ktoré boli prispôsobené tak, aby
spĺňali ich osobitné obmedzenia a požiadavky. Z návrhu strategickej politiky tak vyplynulo, 
že všetky členské štáty vrátane tých, ktoré nedávno pristúpili k EÚ, vynaložili intenzívne
úsilie na naštartovanie investícií do cieľov súvisiacich s lisabonskou stratégiou.

Konkurencieschopné európske regióny vďaka výskumu a inovácii – Praktický sprievodca 
možnosťami financovania výskumu a inovácie zo zdrojov EÚ: sprievodca sa zameriava na 
pomoc potenciálnym príjemcom pri určovaní najvhodnejších systémov financovania, a to 
poskytnutím opisu troch zdrojov financovania a možností, ako ich kombinovať. Zdôrazňuje sa 
v ňom aj úloha vnútroštátnych a regionálnych orgánov pri zabezpečovaní najlepšieho použitia 
týchto nástrojov.

Okrem už uvedených skutočností spravodajca zohľadní aj podkladové materiály vypracované 
Výborom Európskej únie pre vedecký a technický výskum a Európskym poradným výborom 
pre výskum v roku 2007 a očakáva upravenie pracovného dokumentu útvarov Komisie, ktorý 
sa práve vypracúva a uvádza konkrétne príklady súčinnosti, do konečnej podoby.

Základné informácie

 Zameranie sa na výskum, vývoj a inovácie

Politika súdržnosti sa snaží zamerať na tri priority, pričom jednou z nich je podpora inovácie, 
podnikania a rastu vedomostného hospodárstva prostredníctvom výskumných a inovačných 
kapacít vrátane nových informačných a komunikačných technológií.

Výskum, vývoj a inovácie môžu pomôcť Európskej únii dosiahnuť svoje ciele týkajúce sa 
rastu. Z tohto dôvodu sa kohézna politika zameriava aj na investície, ktoré posilňujú dlhodobú 
konkurencieschopnosť EÚ, ako napríklad podnikanie, prístup MSP k finančným 
prostriedkom, ľudský kapitál, IKT, technológie šetrné k životnému prostrediu a energetická 
účinnosť. Politika súdržnosti preto súvisí s lisabonskou stratégiou. V období rokov 2007 –
2013 sa pozornosť sústredila viac na inováciu, na ktorú sa vynaložilo 86 miliárd EUR.

Dôležité je tiež chápať odlišný kontext, v ktorom sú tieto dva zdroje financovania, 7. rámcový 
program a štrukturálne fondy, činné. V 7. rámcovom programe je všeobecnou normou 
nadnárodná spolupráca. Naproti tomu v štrukturálnych fondoch je nadnárodná spolupráca 
(prostredníctvom cieľa územnej spolupráce) výnimkou a normou je tvorenie programov 
v rámci členských štátov.

 Súčinnosť medzi politikou súdržnosti a rámcovými programami, ktoré sa týkajú 
poznatkov, inovácie a pridanej hodnoty návrhu financovania zo strany EÚ

V strategických usmerneniach Spoločenstva sa v usmernení 1.2 s názvom Zlepšenie 
poznatkov a inovácie pre rast uvádza, že súčinnosť medzi politikou súdržnosti a rámcovými 
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programami je dôležitá, a to z toho dôvodu, aby sa výskum a politiky súdržnosti navzájom 
posilnili na regionálnej úrovni. Okrem toho zohráva politika súdržnosti dve úlohy: má uľahčiť
vykonávanie regionálnych inovačných stratégií a akčných plánov; má prispieť k vytvoreniu 
inovačnej a výskumnej kapacity v regiónoch.

 Podnet a politická váha správy

V súčasnom čase hospodárskej krízy už EÚ a jej členské štáty v roku 2009 uznali potrebu 
oživiť konkurencieschopnosť v EÚ investovaním do politiky súdržnosti a jej postupov.

Okrem toho je potrebné, aby Parlament predložil svoje stanovisko k diskusii o budúcnosti 
politiky súdržnosti. Treba, aby sa na základe hodnotení prediskutovali možné zlepšenia.

Úvodné poznámky spravodajcu

Spravodajca je presvedčený, že v správe by sa mala hlavná pozornosť sústreďovať na štúdiu 
pridanej hodnoty štrukturálnych fondov vyčlenených na inováciu. Preskúmajú sa možnosti 
hospodárskeho rastu a situácie, v ktorých by k tomuto rastu mohla prispieť súčinnosť. 

– analýza vyčlenenia finančných prostriedkov na inováciu, výskum a rozvoj 
v operačných programoch: aby bolo možné plne chápať potenciál súčinnosti, treba najskôr 
pochopiť spôsob, akým sú usmernenia použité v praxi v rámci operačných programov;

– analýza súčinnosti medzi štrukturálnymi fondmi, 7. rámcovým programom 
a rámcovým programom pre konkurencieschopnosť a inovácie (PKI): spravodajca chce 
venovať pozornosť rôznym spôsobom kombinovania zdrojov financovania EÚ vrátane 
zmiešaného financovania, doplnkového alebo následného financovania a viacnásobného 
financovania v rámci rovnakej skupiny alebo siete.

Postup

Tento pracovný dokument bude tvoriť základ rozpravy vo Výbore pre regionálny rozvoj 
počas jeho schôdze v decembri 2009. Nezahŕňa úplnú analýzu spravodajcových stanovísk, tie 
budú vypracované v návrhu správy.

Spravodajca vyzýva všetkých členov Výboru pre regionálny rozvoj, aby sa aktívne zúčastnili 
na rozprave, ktorá sa uskutoční v decembri, predložením vlastných myšlienok, názorov a
návrhov.


