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Úvod

Pracovný dokument stručne popisuje ciele a rozsah správy o vykonávaní. Spravodajca takisto 
stanovuje cieľ a pracovnú hypotézu a nastoľuje hlavné otázky, ktoré by sa mali skúmať v tejto 
správe.

Správa o vykonávaní

Správy o vykonávaní analyzujú vykonávanie právnych predpisov EÚ v rámci vnútroštátneho 
práva a ich presadzovanie v členských štátoch. V prípade politiky súdržnosti sa legislatívny 
rámec skladá z priamo uplatniteľných nariadení.

Na tomto základe chce spravodajca sledovať prístup predchádzajúcich správ Výboru pre 
regionálny rozvoj (REGI) o vykonávaní, a síce potrebu analýzy toho, či členské štáty riadne 
uplatňovali právne predpisy a ukázať, ako členské štáty porozumeli a riadili sa strategickými 
usmerneniami Spoločenstva pri vykonávaní národných strategických referenčných rámcov 
a operačných programov. 

Podnet

Táto správa je v poradí tretia. Prvá správa takéhoto druhu bola prijatá v šiestom volebnom 
období s názvom Implementácia nariadenia o štrukturálnych fondoch v rokoch 2007 až 2013: 
výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch1

(spravodajca: Miroslav Mikolášik)

Druhá správa o implementácii, ktorej spravodajcom bol Lambert van Nistelrooij, bola prijatá 
v roku 2010 s názvom Správa o uplatňovaní synergií prostriedkov vyčlenených na výskum 
a inováciu v nariadení (ES) č. 1080/2006 týkajúcom sa Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a rozvoja v mestách a regiónoch, 
ako aj v členských štátoch a Únii2.

Vďaka zverejnenému oznámeniu Komisie z názvom Politika súdržnosti: strategická správa 
2010 o vykonávaní programov 2007 – 20133 je možné urobiť prvú skutočnú analýzu 
o vykonávaní procesu operačných programov. 

Oznámenie Komisie

Správa bude vypracovaná najmä na základe týchto dvoch dokumentov: uvedené Oznámenie 
Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov s názvom Politika súdržnosti: 
Strategická správa 2010 o vykonávaní programov 2007 – 2013 (ďalej ako strategická správa 
o vykonávaní alebo SSV) a Pracovný dokument Komisie4, ktorý je pripojený k oznámeniu.

                                               
1 P6_TA(2009)0165
2 P7_TA-PROV(2010)0189
3 KOM(2010) 110
4 SEK(2010)360
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Strategické správy

Strategické správy sú novým prvkom politiky súdržnosti, ktoré boli zavedené v tomto 
programovom období. Cieľom podávania správ je, ako sa uvádza v bode 36 nariadenia Rady 
1083/20061 (všeobecné nariadenie), zvýšenie strategického obsahu a podpora transparentnosti 
politiky súdržnosti jej zahrnutím medzi priority Spoločenstva.

V článku 29 ods. 2. 30 ods. 1 a ods. 2 toho istého nariadenia sa stanovuje právny základ pre 
strategické správy. Podľa tohto nariadenia musia členské štáty vypracovať prvé národné 
strategické správy najneskôr do konca roku 2009. Údaje uvádzané v strategickej správe 
o vykonávaní vychádzajú z týchto národných strategických správ. 

Uvedené nariadenie takisto stanovuje, že strategickú správu o vykonávaní musí Rada2

preskúmať čo najskôr po jej zverejnení a táto správa sa takisto predkladá Európskemu 
parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s cieľom 
uľahčiť diskusiu v rámci inštitúcií EÚ. 

Cieľ

Politika súdržnosti je hlavným nástrojom Únie na podporu vyváženého a harmonického 
rozvoja v jej 271 regiónoch. Hodnotenie ex-post programového obdobia 2000 až 20063

poukázalo na pokrok dosiahnutý v predchádzajúcich rokoch v súvislosti so znížením 
hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov vďaka vytváraniu nových pracovných 
miest, zabezpečeniu pomoci pre dlhodobo nezamestnaných, pre osoby s nízkou kvalifikáciou 
a pre najzraniteľnejších ľudí, vďaka väčšiemu rastu, budovaniu infraštruktúry alebo zlepšeniu 
ochrany životného prostredia. 

Vykonávanie stratégií a operačných programov členskými štátmi v rokoch 2007 až 2013 je už 
na polceste a mnohé projekty už boli vybraté. To znamená, že prvá analýza úrovne 

vykonávania programov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov (2007 – 2013) má 
kľúčový význam pre: 

(1) získanie prehľadu o konkrétnej situácii po približne 18 mesiacoch vykonávania 
prostredníctvom preskúmania úrovne vykonávania prijatých stratégií a pokroku dosiahnutého 
pri plnení cieľov;
(2) zistenie častých nedostatkov v procese a oblastiach, kde sú potrebné reformy, ako aj 
zdôraznenie osvedčených postupov. 

Získať reálny obraz je potrebné najmä z dôvodu hospodárskej krízy, ako aj následného 
hospodárskeho poklesu a nadchádzajúcich rokovaní o budúcom programovom období.

                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 1260/1999.
2 Závery Rady o strategickej správe Komisie z roku 2010 o vykonávaní programov politiky súdržnosti zo 14. 
júna 2010.
3 Hodnotenie ex-post programov politiky súdržnosti 2000 – 2006 spolufinancované EFRR (cieľ 1 a 2), súhrnná 
správa z apríla 2010.
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Správa bude analyzovať súčasné vykonávanie, ale takisto bude zahŕňať aj prístup do 
budúcnosti. Jej úmyslom je predstavovať pozitívny krok vpred. Z toho dôvodu sa stanovia 
odporúčania zamerané na zlepšenie vykonávania v súčasnom programovom období, ako aj 
v štruktúre politiky na obdobie po roku 2013.

Pracovná hypotéza

Spravodajca vo svojej pracovnej hypotéze konštatuje, že politika súdržnosti je naďalej 
preukázateľne relevantná a zabezpečuje, najmä v súvislosti s krízou, mierne, ale povzbudivé 
zlepšenie sociálno-hospodárskeho prostredia, pričom na úrovni jednotlivých krajín pretrváva 
heterogénnosť.

Spravodajca sa však domnieva, že je potrebné vyvíjať väčšie úsilie v niektorých oblastiach, 
najmä v záujme toho, aby sa posilnila výkonnosť implementácie, zabránilo sa nadmerným 
omeškaniam, zabezpečila sa väčšia finančná disciplína a zvýšila sa súčinnosť s ostatnými 
politikami EÚ. 

Navrhovaná štruktúra správy 

Správa sa bude zaoberať týmito kľúčovými otázkami: 

1. Sociálno-ekonomické súvislosti

2. Vykonávanie

2.1. Pokrok vo vykonávaní strategických usmernení Spoločenstva:

V rámci každého usmernenia sa bude diskutovať o viacerých témach strategických usmernení 
Spoločenstva. Najdôležitejšie témy zahrnuté v Prioritných témach alebo v investičných 
kategóriách sa môžu vhodne riešiť v rámci niektorých z týchto usmernení: 

a) usmernenie: Atraktívne miesta na investovanie a prácu
b) usmernenie: Zlepšenie poznatkov a inovácie pre rast
c) usmernenie: Početnejšie a kvalitnejšie pracovné miesta
d) Územný rozmer

2.2. Pokrok vo vykonávaní lisabonskej agendy podľa cieľov:

a) Konvergencia
b) Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
c) Európska územná spolupráca 

3. Výzvy pri vykonávaní

K hlavným témam patrí: využitie minimálneho počtu základných ukazovateľov, omeškania 
v niektorých témach strategických usmernení Spoločenstva, ako sú železnice, porovnanie 
a zhromažďovanie údajov poskytnutých členskými štátmi na úrovni EÚ. 
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4. Znižovanie regionálnych rozdielov:

Pozornosť sa bude venovať pokroku, ktorý dosiahli nové členské štáty. 

5. Reakcia na hospodársku krízu

6. Vytváranie synergií a zabránenie odvetvovému rozptýleniu zdrojov regionálnej 
politiky 

7. Monitorovanie a hodnotenie

8. Osvedčené postupy

9. Závery a odporúčania pre budúce programové obdobie 

Pracovná metodika a postup 

Cieľom tohto pracovného dokumentu je iniciovanie plodnej diskusie medzi členmi Výboru 
pre regionálny rozvoj. Pracovný dokument však zahŕňa len počiatočné stanoviská 
spravodajcu, ktoré budú ďalej rozpracované v návrhu správy. 

Spravodajca má v úmysle úzko spolupracovať s tieňovými spravodajcami, ako aj 
so spravodajcami výborov požiadaných o stanovisko, ktorí poskytnú svoje stanoviská pre túto 
správu výboru REGI. (Výbor pre rozpočet, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, Výbor 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výbor pre dopravu a cestovný 
ruch rozhodli, že vypracujú svoje stanoviská)

Okrem toho všetci členovia Výboru pre regionálny rozvoj bol vyzvaní, aby predložili svoje 
stanoviská počas diskusie, aby návrh správy mohol byť obohatený o konštruktívne myšlienky. 


