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PREDKLADÁ: pán Van Nistelrooij (PPE), Výbor pre regionálny rozvoj 
„Posilňovanie regionálnej a miestnej spolupráce prostredníctvom propagácie 
regionálnej politiky EÚ v celosvetovom meradle“ – rozpočtový riadok 13 03 23

POZNÁMKY:
Cieľom je pokračovať v pilotnom projekte „Posilňovanie regionálnej a miestnej spolupráce 
prostredníctvom propagácie regionálnej politiky EÚ v celosvetovom meradle“, ktorý sa 
začal v roku 2009, a rozšíriť ho.

ODÔVODNENIE:
Medzinárodný rozmer politiky súdržnosti sa počas roku 2009 a začiatkom roku 2010 výrazne 
rozvinul, a to najmä vďaka dodatočným príležitostiam, ktoré poskytujú zdroje z pilotného 
projektu EP. Počiatočný pilotný projekt sa realizoval so značným úspechom, a preto si výbor 
REGI želá v ňom pokračovať, rozšíriť jeho rozsah pôsobnosti a zamerať ho viac na oblasť 
rozvoja regionálnej správy, vykonávanie školiacich programov na mieste zameraných na 
tvorbu politiky a strategické plánovanie, ako aj procesné otázky, ako sú mechanizmy kontroly 
a riadne finančné hospodárenie.

PREDKLADAJÚ: členovia Výboru pre regionálny rozvoj zo skupiny Verts/ALE 
Znalosti o stratégii v oblasti makroregiónov

POZNÁMKY:
Stratégia v oblasti makroregiónov zavedená pre región Baltského mora vymedzuje nový 
rámec pre zlepšenie európskej integrácie na základe európskych spádových oblastí. Začínajú 
sa vytvárať ďalšie projekty: podunajská oblasť, Alpy, západné Stredozemie, Atlantický oblúk. 

Je dôležité lepšie poznať skúsenosti z regiónu Baltského mora, aby sa z nich mohli čerpať 
poznatky aj pre ostatné projekty a aby sa tieto skúsenosti mohli zohľadniť v budúcich 
politikách súdržnosti.  

Navrhované činnosti: 

1. Zorganizovať podujatie v regióne Baltského mora s cieľom 
oboznámiť všetky zainteresované regióny Európy so stratégiou pre 
región Baltského mora a so zásadami takejto stratégie v oblasti 
makroregiónov.

200 000 EUR

2. Zorganizovať v Bruseli seminár pre vnútroštátne a regionálne 
orgány, ktoré sa podieľajú na stratégii v oblasti makroregiónov, 
s cieľom posilniť projekty. 150 000 EUR

3. Vypracovať a sprístupniť rámcový dokument o makroregiónoch.
150 000 EUR

Pilotný projekt SPOLU: 500 000 EUR
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PREDKLADÁ: Tamás DEUTSCH, Výbor pre regionálny rozvoj
Rámec pre partnerstvá pomoci medzi európskymi regiónmi s najväčšími rozdielmi 
v úrovni hospodárskeho rozvoja a ukazovateľov HDP 

POZNÁMKY:
Celková vízia projektu:
1) Vytvoriť rámec pre dvojstranné partnerstvá určený na to, aby päťdesiat 
najrozvinutejších európskych regiónov odovzdávalo najlepšie praktické skúsenosti v 
oblasti podnikania a hospodárstva dvadsiatim najmenej rozvinutým európskym regiónom. 
Štatistickým základom pre vymedzenie regiónov, ktoré sa do projektu majú zapojiť, je údaj 
o HDP na obyvateľa.  
2) Technická pomoc a odovzdávanie know-how v oblasti rozvoja hospodárstva a 
podnikania nadobúda konkrétnu podobu poradenstva, študijných pobytov, seminárov, 
školení alebo spoločenských podujatí. Medzi hlavné témy musia patriť predovšetkým 
skúsenosti s využívaním finančných prostriedkov EÚ (regionálne fondy alebo Kohézny fond, 
predvstupová pomoc, rozvoj vidieka), účasť na rámcových programoch pre výskum, 
realizácia opatrení na rozvoj malých a stredných podnikov (MSP) a vytváranie dynamiky na 
regionálnych trhoch práce.
3) Medzi cieľové skupiny tohto projektu patria miestne orgány, MSP, mimovládne 
organizácie (MVO), občianske organizácie, profesijné organizácie a združenia.

Prínos dosiahnutia týchto troch kľúčových aspektov:
– vytvorenie nových sesterských regiónov, ktoré prispeje k účinnosti regionálnej politiky 
a politiky súdržnosti EÚ, 
– podpora vhodného využívania existujúcich finančných prostriedkov a nástrojov EÚ
najmenej rozvinutými regiónmi EÚ,
– zapojenie najrozvinutejších regiónov do iniciatív politiky súdržnosti. 

Kľúčové slová: 
regionálna politika EÚ, štrukturálne fondy a Kohézny fond EÚ, rozvoj vidieka, MSP, 
hospodárska kríza

PREDKLADAJÚ: členovia Výboru pre regionálny rozvoj zo skupiny Verts/ALE
Uplatňovanie zásady partnerstva v štrukturálnych fondoch

POZNÁMKY:
Uplatňovanie zásady partnerstva v štrukturálnych fondoch

Podľa článku 11 všeobecného nariadenia o štrukturálnych fondoch sa partneri musia podieľať 
na príprave, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení programov v rámci štrukturálnych fondov. 
Skúsenosti ukazujú, že celkovo sa uplatňovanie zásady partnerstva počas uplynulých rokov 
pravdepodobne zlepšilo. Naďalej však pretrvávajú vážne prekážky, ktoré sa v jednotlivých 
krajinách a niekedy aj v rámci jednej krajiny líšia. 
Zámerom pilotného projektu je začať postup výmeny skúseností týkajúcich sa uplatňovania 
zásady partnerstva, s tým spojených prekážok a problémov, ako aj vypracovania kódexu 
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osvedčených postupov. Osobitnú pozornosť treba venovať skúsenostiam, ktoré získali 
hospodárski a sociálni partneri a iné subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť, partneri 
z oblasti životného prostredia, mimovládne organizácie a subjekty zodpovedné za podporu 
rovnosti medzi mužmi a ženami.

Projekt sa má zaoberať týmito témami:
- vypracovať na začiatku plán konzultácií a účasti, ktorý by pokrýval fázu 

plánovania, uplatňovania a hodnotenia a na cieľoch ktorého sa dohodnú príslušní 
partneri,

- otázka, ako kompetentné orgány (najmä riadiace a monitorovacie výbory) vo 
svojich návrhoch a správach zohľadňujú zásadu partnerstva,

- dať všetkým partnerom v rámci všetkých operačných programov k dispozícii 
technickú pomoc na vytváranie kapacít, koordináciu a reprezentáciu, aby mohli 
splniť svoju úlohu,

- prideliť partnerstvu zodpovednosť za postupy na výber zástupcov z radov 
vlastných členov do riadiacich výborov a ďalších konzultačných orgánov na 
základe záujmu, reprezentatívnosti a otvorenosti voči novým, nadšeným a 
inovatívnym aktérom,

- zapojiť partnerstvo už od samého začiatku do stanovenia kritérií pre výber 
projektov,

- ustanoviť existenciu partnerstva ako kritérium pre projekty financované 
z európskych fondov,

- konkrétne skúsenosti s nadnárodným partnerstvom.

Činnosti: 
- workshopy a semináre, 
- vypracovať kódex osvedčených postupov,
- iniciovať sieť „regiónov vynikajúcich v partnerstve“. 

PREDKLADÁ: Tamás DEUTSCH, Výbor pre regionálny rozvoj
Celoeurópska platforma spôsobilosti a excelentnosti pre regióny Európy – vrátane 
makroregiónov (podunajského a baltského) – týkajúca sa rozvoja štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu EÚ

POZNÁMKY:
Celková vízia projektu:
1) Vytvoriť spoločnú platformu, ktorá poskytne prístup k regionálnym spôsobilostiam.
2) Vypracovať mapy spôsobilosti, ktoré poskytnú prehľad o projektoch každého regiónu 
(vrátane makroregiónov) v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.
3) Podporovať zlepšovanie a rozvoj nových riešení pre využívanie spôsobilostí a informácií o 
projektoch a podporovať budovanie sietí.

Prínos dosiahnutia týchto troch kľúčových aspektov:
– bude jednoduchšie nadviazať novú spoluprácu medzi regiónmi, keďže spôsobilosti budú 
viditeľnejšie a dostupnejšie,
– bude možné zlepšiť strategické rozhodovanie v rámci politiky EÚ, regionálnej politiky, 
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podnikateľských a mimovládnych organizácií, keďže budú k dispozícii lepšie informácie o 
spôsobilostiach a výsledkoch projektov,
– vďaka lepšiemu prístupu pre priemyselné subjekty bude možné podporiť komerčné 
využitie výsledkov projektov,
– umiestnenie môže byť účinnejšie, keďže sa bude zakladať na viditeľných spôsobilostiach,
– posilnenie transparentnosti regionálnej politiky EÚ a jej financovania.

Kľúčové slová: 
regionálna politika EÚ, štrukturálne fondy a Kohézny fond EÚ, stratégia pre región Baltského 
mora a stratégia pre podunajskú oblasť, maďarské predsedníctvo EÚ v roku 2011, regionálny 
a hospodársky rozvoj, transparentnosť

PREDKLADÁ: ELIE HOARAU
Pilotný projekt – Program rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov v najvzdialenejších 
regiónoch

POZNÁMKY:
Rozvíjanie energie z obnoviteľných zdrojov a hľadanie nových foriem energie 
z obnoviteľných zdrojov v najvzdialenejších regiónoch by pre celú Európsku úniu mohlo byť 
veľkým prínosom. 

Energetika v najvzdialenejších regiónoch sa vyznačuje úplnou izoláciou energetických 
systémov (zvýraznenou v ostrovných oblastiach), malým objemom dodávok a výraznou 
závislosťou od jediného fosílneho zdroja energie. Táto špecifická situácia poukazuje na 
značnú zraniteľnosť týchto území v porovnaní s kontinentálnym územím a odôvodňuje zásah 
Spoločenstva formou osobitného pilotného projektu v tejto oblasti. 

Navyše, dôsledkom zmeny klímy bude bezpochyby zvýšenie nákladov na tradičnú výrobu 
energie založenú na fosílnych zdrojoch energie a zvýšenie neistoty spojenej s podmienkami 
zásobovania. Na druhej strane, hoci liberalizácia trhov s elektrickou energiou a plynom 
vytvára priaznivé podmienky pre realizáciu jednotného trhu v tomto odvetví, najvzdialenejšie 
regióny z nej nebudú mať úžitok vzhľadom na špecifický charakter ich trhov. 

Najvzdialenejšie regióny majú v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov veľký potenciál, 
keďže disponujú značným prírodným bohatstvom (vietor, príliv a odliv, slnečná energia, 
sopky atď.) a podporujú zásobovanie čistou energiou tým, že znižujú spotrebu fosílnych palív 
a závislosť od nich. Vzhľadom na strategický význam najvzdialenejších regiónov a obrovské 
náklady na uskutočňovanie projektov v týchto regiónoch si rozvoj tohto potenciálu vyžaduje 
nielen trvalú finančnú podporu Spoločenstva, ale aj zavedenie vynikajúceho pilotného 
projektu, ktorý by umožnil mnohým ďalším európskym regiónom vydať sa touto cestou 
rozvoja. 

PREDKLADÁ: ELIE HOARAU
Pilotný projekt – Program rozvoja trstinových filtrov v ostrovných oblastiach
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POZNÁMKY:
Otázka čistenia odpadových vôd z domácností, ktorá je problematická už v kontinentálnych 
vidieckych oblastiach, sa v neurbanizovaných oblastiach najvzdialenejších regiónov 
vyznačuje neprekonateľnou komplexnosťou.
V súvislosti s čistením odpadových vôd v komunitách s menej ako 2000 obyvateľmi majú 
tieto regióny doteraz k dispozícii iba neuspokojivé riešenia. Malé čističky odpadových vôd 
fungujúce na báze aktivovaného kalu môžu teoreticky vyprodukovať veľmi kvalitnú 
odpadovú vodu, čo je však spojené s komplexným využívaním vedúcim k opotrebovaniu 
elektromechanického zariadenia, ktoré je potrebné obnoviť, ako aj s pravidelným 
spracúvaním veľkého objemu vyprodukovaného kalu.
Okrem toho, samotné nádrže na všetky typy odpadových vôd, ktorých produktivita 
organického materiálu ani v najlepšom prípade nepresahuje 50 %, nemôžu vyprodukovať 
odpadovú vodu dostatočnej kvality bez toho, aby sa vykonala dodatočná aeróbna úprava. 
Navyše je potrebné z času na čas odstraňovať kaly (nazývané obsah žúmp), keď zaberajú 
50 % celkového objemu. Tento obsah žúmp treba preložiť do väčších čistiacich staníc, v 
ktorých sa ďalej upravuje, aby sa obmedzil jeho vplyv na životné prostredie, avšak za cenu 
toho, že v prijímajúcej čističke sa zvýši „normálna produkcia kalu“.
Je dôležité, aby sa v najvzdialenejších a ostrovných regiónoch zvýšil záujem o trstinové filtre, 
ktoré ponúkajú najlepší pomer medzi výkonom a prevádzkovými nákladmi.

PREDKLADÁ: László Surján (PPE) v mene Výboru pre regionálny rozvoj 
K spoločnej regionálnej identite a zmiereniu národov v podunajskom makroregióne

POZNÁMKY: 
S cieľom zdôrazniť spoločnú regionálnu identitu národov žijúcich v podunajskom 
makroregióne sa budú organizovať vzdelávacie programy a semináre pre mládež, ktoré 
prostredníctvom programov občianskej výchovy a príležitostí na kultúrne výmeny prispejú 
k progresívnej a trvalo udržateľnej európskej dimenzii spolužitia zameranej na budúcnosť. 
Prostredníctvom pilotného projektu sa tak podporí sociálna a hospodárska stabilita 
v príslušných regiónoch, predovšetkým akcie zamerané na podporu súdržnosti medzi 
komunitami, a zdôrazní sa pridaná hodnota nadnárodnej spolupráce. 
Oblasťami, na ktoré by sa mal projekt v súlade s európskou susedskou politikou vzťahovať, 
sú podunajský makroregión a susediace krajiny. Programy oprávnené na financovanie musia 
zahŕňať účastníkov aspoň z 3 členských štátov z daného regiónu.

PREDKLADÁ: pani Mănescu (ALDE), Výbor pre regionálny rozvoj

Systém odbornej prípravy a mobility pre miestne a regionálne subjekty zapojené do 
vykonávania programov v rámci politiky súdržnosti

POZNÁMKY:
Nedostatok účinnej odbornej prípravy na mieste pre miestne orgány a miestnych 
zamestnancov zodpovedných za riadenie finančných prostriedkov EÚ je hlavnou príčinou 
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procesných chýb, nedostatočnej kontroly a nízkej miera čerpania prostriedkov. Zriadenie siete 
školiteľov, ktorí budú pôsobiť na danom mieste, zlepší účinnosť tejto politiky a jej nákladovú 
efektívnosť.

S cieľom poskytnúť pomoc a podporu miestnym subjektom v EÚ zapojeným do vykonávania 
programov v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu – najmä v nových členských 
štátoch – by EP mal navrhnúť systém odbornej prípravy a mobility, ktorý by týmto subjektom 
umožnil zlepšiť ich schopnosti pri vykonávaní programov a výmene osvedčených postupov 
a poznatkov týkajúcich sa problémov, s ktorými sa pravidelne stretávajú.  Tým by sa zlepšilo 
celkové riadenie a budovanie inštitucionálnej kapacity pre riadenie programov a územných 
politík.

PREDKLADAJÚ: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Ivan, Edith Herczog, Kalfin Ivailo, Victor 
Boştinaru

Položka 13 03 26: Prípravná akcia – Podpora spolupráce v podunajskej oblasti 

Položka 13 03 27: Pilotný projekt – Podpora spolupráce v podunajskej oblasti

POZNÁMKY:
Európska rada 19. júna 2009 formálne požiadala Európsku komisiu, aby do konca roku 2010 
predložila stratégiu EÚ pre podunajskú oblasť. Táto stratégia bude spustená v rámci 
maďarského predsedníctva Európskej únie začiatkom roku 2011. Súčasťou stratégie bude 
akčný plán, ktorý sa bude neustále rozvíjať a aktualizovať s ohľadom na návrhy členských 
štátov. Tento pilotný projekt a prípravná akcia sú potrebné na vybudovanie nevyhnutnej 
kapacity, aby bolo možné zabezpečiť správne riadenie pre realizáciu stratégie EU pre 
podunajskú oblasť.

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť by sa mala realizovať s využitím všetkých dostupných 
zdrojov financovania – z Európskej únie, členských štátov a medzinárodných finančných 
inštitúcií (IFI), ako aj zo súkromného kapitálu. Mala by sa zameriavať na zlepšené, 
efektívnejšie a účinnejšie spôsoby koordinácie rôznych nástrojov financovania. 

Finančné prostriedky sú určené na financovanie činností v súvislosti s podunajskou oblasťou:
– posilnenie podunajskej identity prostredníctvom odbornej prípravy a zlepšením riadenia,
– zlepšenie sociálnej a hospodárskej konkurencieschopnosti tejto oblasti,
– zapojenie susediacich krajín do využívania plného dynamického potenciálu podunajskej 
oblasti v politikách, ako sú vnútrozemská plavba, doprava, prepojenosť, životné prostredie a 
energetika, by pomohlo pri riešení spoločných problémov a záujmov krajín ležiacich pozdĺž 
rieky Dunaj.

PREDKLADÁ: Tamás DEUTSCH, Výbor pre regionálny rozvoj
Mechanizmus regionálnej spolupráce mládeže v strednej a juhovýchodnej Európe 
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POZNÁMKY:
Celková vízia projektu:
1) Posilnenie regionálneho integračného procesu kandidátskych a potenciálnych 
kandidátskych krajín na pristúpenie k EÚ prostredníctvom vytvárania partnerstiev 
a podpory účasti mládeže
2) Vytvorenie stálej regionálnej občianskej inštitúcie pre spoluprácu a výmeny, na ktorej 
by sa podieľali mladí občania krajín západného Balkánu a juhovýchodnej Európy, ako aj 
stredoeurópskych členských štátov EÚ
3) Realizácia spoločných projektov v oblasti vedy, vzdelávania, ľudských práv, jazykov, 
kultúry a športu s cieľom vytvoriť pevné siete v zúčastnených regiónoch
4) Inštitucionalizácia cezhraničných iniciatív v regióne za účasti mladých občanov

Prínos dosiahnutia týchto kľúčových aspektov:
– hlboké vzájomné porozumenie medzi spoločnosťami ovplyvnenými rozšírením EÚ 
a integračným procesom,  
– príprava strategickej spolupráce v oblastiach spoločných politík EÚ, ktoré sa majú 
uskutočňovať v rámci úzkej spolupráce v budúcnosti,
– vypracovanie konkrétnej regionálnej agendy pre verejné zapojenie európskej mládeže 
do integračného procesu EÚ.

Kľúčové slová: 
regionálna politika EÚ, politika pre mládež, verejná účasť, rozšírenie EÚ, regionálny 
a hospodársky rozvoj, jednota v rozmanitosti


