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I. Úvod

Cieľom kohéznej politiky je poskytovať všetkým európskym občanom rovnaké príležitosti.

V rámci tejto politiky sa Európska územná spolupráca podieľa na čoraz užšom zväzku medzi 
národmi a zároveň umožňuje zmenšovať prekážky medzi územiami a regiónmi, aby vďaka 
nej mohli ako celok reagovať na spoločné problémy.

V centre priorít územnej spolupráce musí stáť občan.

Cieľom tohto pracovného dokumentu je zhromaždiť nápady všetkých členov výboru REGI, 
pokiaľ ide o budúcnosť Cieľa 3, na základe stručného prehľadu súčasnej štruktúry.

II. Pridaná hodnota Európskej územnej spolupráce (EÚS)

Súčasné územie Európskej únie tvorí 27 členských štátov a 271 regiónov.

II. A) Historické pozadie

Inštitucionálne hranice medzi členskými štátmi nezmizli. Avšak v priebehu rokov sa vďaka 
Európskej únii zmiernili, až takmer prestali byť viditeľné, vďaka čomu sú možné rôzne formy 
spolupráce.

Postupné obmedzovanie tzv. hraničného efektu je v prvom rade záležitosťou miestnych 
a regionálnych orgánov, ktoré sa po druhej svetovej vojne rozhodli, že budú pracovať 
spoločne v rámci rôznych foriem neformálnej cezhraničnej spolupráce , ktorými konkrétne 
reagovali na potreby občanov a dotknutých území.

Hoci už základy územnej spolupráce existujú, ešte stále ostáva veľa problémov. Ich podstata 
závisí od histórie a úrovne vyspelosti tejto spolupráce. Po tom, ako boli hranice zrušené 
v zmluvách, je teraz dôležité odstrániť ich v každodennom živote našich občanov.

Cezhraničná spolupráca je ešte aj dnes dôležitou súčasťou dokončenia jednotného trhu. 
Pohraničie totiž tvoria oblasti, v ktorých sú niekedy očividné nedostatky 
konkurencieschopnosti. 

Tento nedostatok znázorňuje vzájomné prepojenie medzi územnou spoluprácou a ďalšími 
európskymi politikami nad rámec politiky súdržnosti (politika v oblasti dopravy, 
zamestnanosti, hospodárskej súťaže, politiky susedských vzťahov, zdravia, životného 
prostredia atď.)

Neformálna spolupráca, euroregióny, postupne uzatvárané zmluvy a odvodené právne 
predpisy Európskej únie, to všetko prispelo k vytvoreniu jedného z troch pilierov politiky 
súdržnosti EÚ, ktorým je cieľ Územná spolupráca. Tieto jednotlivé etapy otvorili cestu 
zriadeniu pevnejších a trvalejších vzťahov medzi územiami.
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II. B) Úspech

Grécki a bulharskí občania, ktorí majú záujem o prístup k rôznym službám, môžu používať 
cesty vybudované v rámci cezhraničnej spolupráce. Francúzski a španielski obyvatelia 
stredomorských Pyrenejí budú môcť čoskoro chodiť do tej istej nemocnice, ktorej výstavbu 
a správu zabezpečuje Európske zoskupenie územnej spolupráce.

Miestne orgány jednotlivých členských štátov, ktoré hľadajú logistické riešenia, ich často 
nachádzajú v rámci nadnárodnej iniciatívy, ktorú koordinuje taliansky región.

Miestni predstavitelia pochádzajúci z mnohých krajín si vymieňajú skúsenosti a osvedčené 
postupy v rámci medziregionálnych programov spolupráce a výmeny. 

Uvádzame niekoľko jednoduchých príkladov úspechu z Európskej únie, ktorý bol možný 
vďaka cieľu Územná spolupráca, ktoré sú však zároveň presvedčivým dôkazom pridanej 
hodnoty tohto cieľa v záujme európskeho projektu.

 1 030 projektov infraštruktúry a vyše 18 000 km novopostavených alebo dotovaných 
ciest,

 115 200 pracovných príležitostí, 5 800 uvedení do prevádzky (tzv. start-up) 
a podnikov, ktoré boli priamo alebo nepriamo vytvorené alebo zachované,

 takmer 12 000 vytvorených sietí a štruktúr spolupráce, vyše 544 000 osôb (vrátane 
študentov), ktoré sa zúčastnili na kurzoch, školeniach, seminároch, workshopoch, 
schôdzach alebo ďalších vzdelávacích činnostiach1

III. Dôležité otázky v rámci diskusie

III. A) Všeobecná štruktúra

Počas posledných piatich rokov sa v dôsledku všeobecného nariadenia o štrukturálnych 
fondoch, ako aj nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy výrazne zvýšil význam územnej 
spolupráce. 

Vo finančnom rámci na obdobie 2007 – 2013 sa v nadväznosti na iniciatívu Spoločenstva 
INTERREG cieľ Územná spolupráca stal jedným z troch pilierov politiky súdržnosti 
Európskej únie.

Následne sa územná súdržnosť stala na základe článku 174 zmluvy jednou z troch zložiek 
politiky súdržnosti, popri hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Z jej pozície vyplýva, že tento 
cieľ je jednou z hlavných priorít Európskej únie. 

Územná spolupráca je zameraná na odstránenie fyzických, administratívnych a regulačných 
prekážok, ktoré existujú medzi územiami a regiónmi, aby mohli ako celok reagovať na 
spoločné výzvy, či už územné (týkajúce sa služieb, infraštruktúry, urbanizmu a územného 

                                               
1 Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III (2000-2006) Hodnotenie ex post (č. 2008.CE.16.0.AT.016).
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plánovania), celosvetové (globalizácia, zmena klímy), hospodárske alebo spoločenské.  

Vo viacročnom finančnom rámci je na tento cieľ vyčlenených 7,5 miliardy EUR (čo 
predstavuje 2,5 % štrukturálnych výdavkov EÚ).

Aké strategické ambície chceme v budúcnosti realizovať v záujme cieľa Územná 
spolupráca?

 Tri zložky: 

Cezhraničná spolupráca financuje uskutočňovanie spoločných stratégií pre regióny, ktoré sa 
nachádzajú na vnútorných (niekedy vonkajších) hraniciach členských štátov (a ktoré sú od 
seba vzdialené maximálne 150 km). Jej správa nadobudla charakter územnosti v rámci 
NUTS3. Táto zložka je spomedzi všetkých troch najzaväzujúcejšia z právneho 
a organizačného hľadiska. 

Cezhraničná spolupráca má v širšom ponímaní za cieľ podporovať spoluprácu medzi 
susediacimi regiónmi, ktoré patria k rovnakej geografickej oblasti, v rámci strategických 
priorít Únie, ako sú výskum a vývoj, informačná spoločnosť, životné prostredie, 
vysokoškolské vzdelávanie, mobilita a udržateľný mestský rozvoj, ako aj riadenie prírodných 
katastrof (1,5 miliardy EUR, t.j. 20 %) v období súčasného finančného plánovania.  

Medziregionálna spolupráca sa týka spolupráce medzi všetkými regiónmi 27 členských 
štátov, nezávisle od ich geografickej polohy, a je vyhradená výlučne výmene informácií, 
skúseností a osvedčených postupov (0,3 mld. EUR, t.j. 4 %). 
Okrem toho existujú tri ďalšie programy podpory, na ktoré je k dispozícii celkový rozpočet vo 
výške asi 150 miliónov EUR: URBACT II (výmena informácií na účely podporovania 
udržateľného mestského rozvoja), INTERACT (zisťovanie, opisovanie a šírenie osvedčených 
postupov územnej spolupráce) a ESPON (sprístupňovanie štúdií a databáz súvisiacich 
s územnou spoluprácou).

Má sa zachovať súčasná štruktúra tohto cieľa pozostávajúceho z troch zložiek, a ak 
áno, aké by malo byť jej zloženie a proporcie z finančného hľadiska?  

III. B) Postavenie územnej spolupráce v rámci politiky súdržnosti

Cieľ Územná spolupráca nemožno chápať správne oddelene od ostatných dvoch cieľov, ktoré 
mu predchádzali chronologicky. 

Cieľ 1 Konvergencia sa zaoberá stimuláciou rastu a zamestnanosti v najmenej rozvinutých 
európskych regiónoch, pričom má k dispozícii rozpočet vo výške 251 miliárd EUR (81,54 % 
štrukturálnych výdavkov na obdobie 2007 – 2013).

Cieľ 2 pomáha ostatným regiónom EÚ pripravovať sa na budúce výzvy, a to za pomoci 
rozpočtu vo výške 49 miliárd EUR na obdobie 2007 – 2013 (15,95 % štrukturálnych 
výdavkov v uvedenom období).

Každý z týchto cieľov sa vzťahuje na rôzne regióny, na ktoré sa vyčleňuje až 97,5 % 
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finančných prostriedkov. V dôsledku toho zatieňujú cieľ Územná spolupráca, nie tak 
z hľadiska práva, kde sú si všetky ciele rovnocenné, ako vo finančnej oblasti. 

Cieľ 3 sa pritom zaoberá všetkými regiónmi EÚ a jeho potenciál zblížiť a spojiť v spolupráci 
všetkých občanov, rôzne regióny a krajiny (ako aj doteraz zaznamenané výsledky v tejto 
oblasti) prestavujú pre celú Európu významnú pridanú hodnotu. 

Okrem toho sa dá povedať, že cieľ Územná spolupráca je zameraný na budúcnosť rovnako 
ako Cieľ 2, pretože sa podieľa na čoraz užšom zväzku medzi národmi, ktorý Európa od 
podpísania Rímskej zmluvy v roku 1957 považuje za jednu zo svojich ambícií. 

Takže miesto cieľa Územná spolupráca v rámci politiky súdržnosti a v budúcich finančných 
výhľadoch je dôležitou otázkou. 

Aké by mali byť vzťahy medzi cieľmi Konvergencia a Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť a cieľom Územná spolupráca  (aj z 
finančného hľadiska)? 

III. C) EÚ 2020, makroregióny a spolupráca na vonkajších hraniciach

Je potrebné zamyslieť sa nad vzťahmi, ktoré môžu existovať medzi cieľom Územná 
spolupráca a ostatnými iniciatívami EÚ. 

EÚS a stratégia EÚ do roku 2020
Európsky parlament pripomenul1, že politika súdržnosti (a tým aj jej cieľ Územná spolupráca) 
nie je podriadená stratégii EÚ do roku 2020, ale že predstavuje jeden z jej kľúčových 
mechanizmov. Ak sa majú priority politiky súdržnosti zosúladiť s cieľmi stratégie EÚ do roku 
2020, musí toto zosúladenie preto zachovať dostatočnú flexibilitu, pretože:

– samotný cieľ Územná spolupráca je komplexnejší a slúži aj ďalšiemu cieľu,  a to 
integrácii EÚ,
– niektoré slabšie a chudobnejšie regióny musia prekonať rôzne (sociálno-
hospodárske, prírodné alebo iné) hendikepy, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť.

Zároveň sa treba vyhnúť pokušeniu zriaďovať pre stratégiu EÚ do roku 2020 nové oddelené 
tematické fondy.

EÚS a makroregionálny prístup
Logika makroregiónov, vychádzajúca z podnetu Rady, je založená na zásade koordinácie 
spoločných projektov, ktoré sa týkajú veľmi veľkého územia. Je zameraná na realizáciu 
výhod integrovaného prístupu pre rôzne sektory v oblasti spoločných strategických činností, 
na ktoré sa čerpajú prostriedky z existujúcich fondov. 

EÚS a spolupráca na vonkajších hraniciach
Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (NESP), ako aj nástroj predvstupovej pomoci 
(IPA) sú zložky pomoci cezhraničnej spolupráci na vonkajších hraniciach. 

                                               
1 Správa o prínose politiky súdržnosti k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ do roku 2020 
(2009/2235(INI)) – Výbor pre regionálny rozvoj – Spravodajca:   Ricardo Cortés Lastra
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Ako zosúladiť územnú spoluprácu, ktorá je súčasťou politiky súdržnosti a rámca 
štrukturálnych fondov, so stratégiou EÚ do roku 2020 a zachovať pritom 
flexibilitu? Akými spôsobmi možno koordinovať makroregionálny prístup a Cieľ 3? 
Sú žiaduce synergie a koordinácie medzi Cieľom 3 a nástrojmi spolupráce na 
vonkajších hraniciach?

III. D) Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Osobitným nariadením bol v roku 2006 zriadený právny nástroj uľahčujúci územnú 
spoluprácu – Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS). EZÚS sa dá použiť pre 
všetky tri zložky Územnej spolupráce a predstavuje jedinečný nástroj územného riadenia. Bol 
zavedený v rámci rokovaní o legislatívnom balíku na účely súčasného viacročného 
finančného rámca (2007 – 2013).

Toto nariadenie umožňuje vnútroštátnym, regionálnym alebo miestnym orgánom zriaďovať 
spoločné zoskupenia s vlastnou právnou subjektivitou s cieľom vytvárať programy a projekty 
spolupráce. Takto významne prispieva k vytvoreniu modelu viacúrovňového riadenia.

Skúsenosti EZÚS, ktoré už boli vytvorené alebo sa práve vytvárajú, potvrdzujú uspokojivé 
fungovanie tohto nástroja. Zodpovedá potrebám, ktoré vyjadrujú regionálne a miestne orgány 
v oblasti štruktúrovanej spolupráce, pokiaľ ide o financie, právne postavenie a viacúrovňové 
riadenie, a to dokonca nad rámec očakávaní európskych zákonodarcov.  

Zároveň je však potrebné, aby miestne a regionálne orgány v rámci EÚ mali lepšie znalosti 
EZÚS. Okrem toho existuje množstvo ďalších, nie zanedbateľných výziev týkajúcich sa 
najmä práva a organizácie a prístupu k financiám, ktoré musia EZÚS riešiť, predovšetkým 
v počiatočnej fáze (napríklad problém krajiny zriadenia a postupov registrácie, ktoré sú veľmi 
zdĺhavé).

Je právna povaha EZÚS dostatočne vymedzená so zreteľom na veľmi rozdielne 
uplatňovanie v členských štátoch? Nemali by pravidlá prístupu k finančným 
prostriedkom lepšie zohľadňovať osobitnú povahu EZÚS?

III. E) Pravidlá vykonávania

Cieľ 3 umožňuje komplexnú a viacrozmernú spoluprácu, na ktorej sa podieľajú partneri 
z rôznych členských štátov. Finančné prostriedky sa však prideľujú skôr na vnútroštátnom 
základe ako podľa programov (s výnimkou cezhraničnej zložky). Táto metóda prideľovania 
znamená väčšie množstvo kritérií oprávnenosti, kontrol a auditov.

Jej finančný mechanizmus odráža aj túto komplexnosť, keďže finančné prostriedky nie sú 
prideľované na zvyčajné obdobie jedného rozpočtového roka, ale na obdobie dvoch (pravidlo 
N+2), niekedy troch rokov (N+3) po začatí realizácie projektu.

Tento systém očividne nie je dokonalý, ale potrebuje skôr evolúciu ako revolúciu. 
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Ako by sa dalo uľahčiť plnenie cieľa Územná spolupráca? Dal by sa znížiť počet 
kritérií oprávnenosti? Mali by sa finančné prostriedky pre celý cieľ Územná 
spolupráca prideľovať podľa jednotlivých programov? 

II.5. Zviditeľnenie

Územnú spoluprácu poškodzuje v obzvlášť vysokej miere problém širšieho rozsahu, ktorý sa 
týka štrukturálnych fondov: nedostatočná viditeľnosť.

Ani občania v bežnom živote, ani ústredné, regionálne alebo miestne verejné orgány 
členských štátov či európske inštitúcie pri dlhodobom plánovaní politík sa nezaoberajú 
otázkami Územnej spolupráce. Ak chceme viac zviditeľniť územnú spoluprácu, je potrebné 
konať na všetkých troch uvedených úrovniach. Na túto výzvu treba reagovať dvomi formami: 

– územná spolupráca ako dôležitá európska myšlienka musí byť pre všetkých občanov 
symbolickým znázornením EÚ;
– politici a úradníci na všetkých úrovniach sa musia oboznámiť s praktickými 
aspektmi územnej spolupráce, ktoré môžu súvisieť s ich prácou.

Ako zabezpečiť, aby územná spolupráca bola pre uvedené skupiny viditeľnejšia? 


