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Jeden cieľ: súdržnosť, jeden súbor nástrojov na dosiahnutie súdržnosti 

V článku 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa v záujme dosiahnutia cieľov 
stanovených v súvislosti so sociálnou, hospodárskou a územnou súdržnosťou predpokladá 
spoločná činnosť štrukturálnych fondov (chápaných ako celok a bez akéhokoľvek 
rozlišovania: Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu, 
Európskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja).

Komisia a členské štáty zabezpečujú koordináciu pomoci poskytovanej z týchto fondov 
a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, ako aj Kohézneho fondu v súlade 
s článkom 9 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde1.

Rada 14. júna 2010 zdôraznila vo svojich záveroch k strategickej správe Komisie z roku 2010 
o vykonávaní programov politiky súdržnosti „existenciu skutočnej pridanej hodnoty
vyplývajúcej z jedného strategického prístupu a spoločných vykonávacích pravidiel pre 
Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond vo všeobecnom 
rámci politiky súdržnosti.“

Rada vo svojich záveroch z 25. – 26. marca 2010 dospela k názoru, že všetky spoločné 
politiky vrátane politiky súdržnosti musia podporovať stratégiu Európa 2020.

Komisia sa vo svojom dokumente stratégia Európa 2020 zaväzuje využiť finančné nástroje 
EÚ (rozvoj vidieka, štrukturálne fondy, programy pre výskum a vývoj, transeurópske 
dopravné siete, Európska investičná banka) ako súčasť dôslednej stratégie financovania, kde 
sa spájajú verejné i súkromné finančné prostriedky EÚ a jednotlivých členských štátov, a to 
v kontexte jednej z hlavných iniciatív2 stratégie, čo odráža potrebu súladu politík a nástrojov.

Komisia vo svojom oznámení o preskúmaní rozpočtu EÚ3 z 19. októbra upozorňuje na 
výsledky rozsiahlej verejnej diskusie, v rámci ktorej sa požadovalo zlepšenie koordinácie 
s cieľom dosiahnuť súčinnosť a zabezpečiť súlad.

Koordinácia fondov, doterajšie výsledky

Čo sa týka Európskeho sociálneho fondu, skúsenosti jednoznačne dokazujú, že financovanie 
hospodárskych opatrení (inovácií, výskumu, malých a stredných podnikov, životného 
prostredia a pod.) prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja môže byť 
účinnejšie, ak by sa lepšie koordinovalo a začlenilo medzi činnosti, ktoré tento fond 
vykonáva, predovšetkým ak sa zoberie do úvahy, že dobrý výsledok väčšiny programov 
a opatrení do veľkej miery závisí od úspešnej kombinácie niekoľkých činiteľov, spomedzi 
ktorých je úplne najdôležitejší ľudský rozvoj. Zvýšenie európskej pridanej hodnoty oboch 
štrukturálnych fondov súvisí s pokrokom pri dosahovaní súčinnosti medzi hospodárskymi 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 Pozri hlavnú iniciatívu s názvom Európa efektívne využívajúca zdroje. 
3 KOM(2010)0700.
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a sociálnymi zásahmi.

Reforma štrukturálnej politiky na programové obdobie 2007 – 2013 viedla k vyňatiu 
Európskeho fondu pre rozvoj vidieka zo všeobecného rámca štrukturálnych fondov. 
Zdôraznilo sa, že toto vyňatie by nemalo mať za následok zdvojovanie ani zanedbávanie 
cieľov a že by sa mali zabezpečiť možnosti rozvoja vo vidieckych aj mestských oblastiach 
v rovnakej miere, ale v praxi sú známe protichodné dôkazy. Účinnosť politík rozvoja 
vidieka si vyžaduje dobrú koordináciu s vykonávaním opatrení v rámci Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a rovnako aj v rámci nástrojov regionálnej 
politiky. Európsky parlament v tejto súvislosti dôsledne trvá na potrebe starostlivého 
monitorovania vyčlenenia rozvoja vidieka z politiky súdržnosti, aby sa posúdil jeho skutočný 
vplyv na rozvoj vidieckych oblastí. Výsledky vyčlenenia Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka z oblasti politiky súdržnosti by sa mali pozorne zhodnotiť.

Pravidlá krížového financovania4 sa neukazujú byť účinnou metódou koordinácie a ešte 
väčšmi sťažujú spravovanie finančných prostriedkov. Mali by sa preskúmať na základe 
spoľahlivých a komplexných údajov o ich používaní a vplyve.

Rastúci dôraz na problémy miest a úlohu veľkomiest v rámci politiky súdržnosti okrem toho 
vyvoláva u mnohých zainteresovaných strán obavy, že by to mohlo viesť k nevyváženému 
rozvoju mestských a vidieckych oblastí, čo ich vedie k výzve, aby sa pevne stanovili skutočné 
a účinné vzťahy medzi mestami a vidiekom. 

Požiadavka väčšej pružnosti pri využívaní finančných prostriedkov na jednej strane 
a administratívnej kultúry, v rámci ktorej by sa podporoval multidisciplinárny prístup 
a zjednodušenie správy finančných prostriedkov, na strane druhej, nie je ničím novým. 
V oblasti súčinnosti medzi štrukturálnymi fondmi, siedmym rámcovým programom v oblasti 
výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností a rámcovým programom pre 
konkurencieschopnosť a inovácie trvá Európsky parlament na potrebe zabrániť tomu, aby sa 
vo veľkej miere sústredili kapacity v hospodárskych zoskupeniach a najbohatších regiónoch 
EÚ, pričom ľutuje, že súčinnosť vo financovaní nie je ešte stále všeobecne známa.

Okrem toho sa zistilo, že súčinnosť v skutočnosti závisí vo veľkej miere od organizačných 
a strategických schopností príjemcov kombinovať podporu z rozličných nástrojov EÚ5 a že 
členské štáty by mali účinnejšie preskúmať súčinnosť medzi finančnými prostriedkami 
vyčlenenými na politiku súdržnosti a ostatnými zdrojmi finančných prostriedkov Európskej 
únie6.

Európsky parlament okrem toho v skoršom štádiu vykonávania programov súčasného 
programového obdobia požadoval vypracovanie štúdie o uskutočniteľnosti zlučovania 
rozličných fondov EÚ – Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho 
fondu, Kohézneho fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka7. 
                                               
4 Pozri článok 34 ods. 2 všeobecného nariadenia.
5 V tejto súvislosti pozri uznesenie EP z 20. mája 2010 (P7_TA(2010)0189). 
6 Pozri uznesenia Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 (P6_TA(2009)0124), bod 17, 
a z 21. októbra 2008 (Ú. v. EÚ C 15 E, 21.1.2010, s. 10), bod 1. 
7 Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2008, bod 4.



PE452.852v01-00 4/6 DT\839691SK.doc

SK

Čas a priestor pre lepšiu koordináciu a súčinnosť

Zmysel úsilia koordinovať činnosť fondov a programov EÚ vo väčšej miere je vidieť 
v jasnejšom svetle v období po kríze, v ktorom sa Európa teraz nachádza. Je zrejmé, že 
v nasledujúcich rokoch nás bude potreba konsolidácie verejných financií nútiť k tomu, aby 
sme boli inovatívnejší a aby sme sa usilovali dosiahnuť na základe dostupných finančných 
prostriedkov významnejšie výsledky8. Toto obdobie, ako už mnohí zistili, je na to dobrou 
príležitosťou.

Rada vo svojich záveroch k strategickej správe Komisie z roku 2010 o vykonávaní programov 
politiky súdržnosti zo 14. júna 2010 zdôraznila „potrebu ďalej zlepšovať koordináciu
politiky súdržnosti a iných politík EÚ a vnútroštátnych politík, ak to bude potrebné na 
zvyšovanie efektívnosti plnenia spoločných cieľov koordinovanejším spôsobom“. 

V liste adresovanom predsedovi Barrosovi sa komisár pre regionálnu politiku, komisár pre 
námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, komisár pre zamestnanosť, sociálne veci 
a začlenenie a komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka jednomyseľne zhodli na 
„potrebe podporovať spájanie rozličných politík EÚ do jedného celku, aby sa dosiahol trvalo 
udržateľný a začleňujúci hospodársky rozvoj, ktorý musí Európska únia dosiahnuť“. Uvedení 
komisári v tomto liste jednoznačne navrhujú „vypracovať spoločný strategický rámec na 
úrovni EÚ pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny 
fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond pre rybné 
hospodárstvo na obdobie po roku 2013“. Tento prístup by zlepšil súčasné diferencovanejšie 
strategické plánovanie, čím by obmedzil rozdrobenosť nástrojov a politík.

Oznámenie Komisie o preskúmaní rozpočtu EÚ z 19. októbra predpokladá pre ďalší 
viacročný finančný rámec koordinovaný prístup, a to nielen v súvislosti s nástrojmi politiky 
súdržnosti, ale aj pokiaľ ide o programy EÚ pre výskum, inovácie, celoživotné vzdelávanie 
a siete. Navrhuje sa v ňom spoločný strategický rámec na zabezpečenie lepšej 
koordinácie. Okrem toho by bola koordinácia vyžadovaná na úrovni jednotlivých členských 
štátov prostredníctvom zmluvy o partnerstve v oblasti rozvoja a investícií. Tento istý prístup 
Komisia navrhla vo svojej piatej správe o súdržnosti9. 

Parlament v niekoľkých uzneseniach dôsledne trval na tom, že „sú potrebné synergie 
a integrovaný prístup medzi rôznymi sektorovými politikami, aby sa podarilo dosiahnuť 
optimálny výsledok rastu a rozvoja v praxi“ a že „by sa mal prijať záväzok k jednotnej, 
pružnej politike EÚ“10. Sústredenie spoločnej činnosti fondov na regionálnej a/alebo 
miestnej úrovni zvyšuje ich pridanú hodnotu a umožňuje miestnym zainteresovaným stranám 
uviesť do súladu osobitné činnosti so skutočnými hospodárskymi a sociálnymi potrebami, 
                                               
8 V tejto súvislosti Komisia v oznámení o preskúmaní rozpočtu EÚ (KOM(2010)0700), bod 4, 
úvod, s. 20, jasne uvádza, že na to „aby mali verejné investície z rozpočtu EÚ návratnosť, je 
potrebné prepracovať ďalšiu generáciu finančných programov tak, aby efektívnosť bola 
prvoradá“. 
9 Investovanie do budúcnosti Európy, piata správa o hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, Európska komisia, november 2010.
10 Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. marca 2009 (TA(2009)0163). 
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a tým so stavom zamestnanosti v každom osobitnom regióne (stratégia miestneho rozvoja, 
rozvojové plány na základe miestnych osobitostí atď.).

Áno súčinnosti, ale ako?

Dôležité súčasti pre koordináciu sú už pripravené, ale môžu sa ďalej rozvíjať na prospech  
lepšej súčinnosti. Nástroje politiky súdržnosti EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja, 
Európsky sociálny fond a Kohézny fond) sa spravujú v spoločnom rámci, ktorý siaha od 
strategických usmernení až po platby a predkladanie správ. Toto však napriek tomu nestačí. 
Môže sa zlepšiť koordinácia medzi nástrojmi politiky súdržnosti i mimo nich. 
Ak sa zohľadnia spoločné ciele v rámci hospodárskeho rozvoja EÚ, koordinačný rámec by 
mal zahŕňať činnosti, ktoré v súčasnosti vykonáva Kohézny fond, Európsky fond 
regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Európsky fond pre rybné hospodárstvo 
a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Okrem toho by sa mali určiť vzťahy 
a koordinačné mechanizmy s inými nástrojmi EÚ, ako sú programy pre výskum, inovácie, 
celoživotné vzdelávanie a siete.  

Integrovaný systém plánovania a plnenia programov môže zahŕňať všetky oblasti politiky, 
napríklad v rámci národného rozvojového plánu, alebo môže zahŕňať niekoľko oblastí 
politiky s cieľom riešiť jednotlivé komplexné problémy (napr. stratégia EÚ 2020). Výhoda 
integrovaného plánovania spočíva v pochopení toho, že zložité problémy nemožno riešiť iba 
určitým jednostranným prístupom – nezamestnanosť nemožno vyriešiť výhradne len 
vzdelávaním nezamestnaných, potrebné je tiež zaviesť politiky na tvorbu pracovných miest, 
napríklad podpora malých a stredných podnikov, začínajúcich podnikov a podobne. Ak nie je 
niektorý štát/región dostatočne rozvinutý a cieľom je, aby ostatné štáty/regióny dohnal, tak 
zavedením samostatne riadených sektorových politík, ako je napríklad dopravná 
alebo environmentálna infraštruktúra, sa v rámci jeho celkového rozvoja nedosiahnu 
významnejšie výsledky11. Rozdrobený prístup môže viesť k prekrývaniu alebo dokonca ku 
kolízii politík, k vzájomne si odporujúcim verejným činnostiam a zdvojovaniu prostriedkov, 
čo má dôsledky na regionálnu účinnosť verejných politík, ako aj na ich dosah na vnútroštátnej 
úrovni12.

V kontexte politiky súdržnosti EÚ to znamená, že súčasný systém plánovania a plnenia 
programov, ktorý spája politiky (a finančné zdroje pre ne) týkajúce sa rozvoja ľudských 
zdrojov, rozvoja podnikania, predovšetkým malých a stredných podnikov, rozvoja 
infraštruktúry atď., slúži ako nástroj pre približovanie podporovaných regiónov. Každá 
z týchto politík by samostatne dosiahla menej, ako v súčasnosti dosahujú všetky spoločne 
v rámci integrovaného systému plánovania a plnenia programov. Spájanie plánovania 
a uplatňovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a ich lepšia opätovná integrácia 
s Európskym fondom pre rozvoj vidieka a Európskym fondom pre rybné hospodárstvo je 
kľúčom k tomu, aby sa uvoľnil potenciál zaostávajúcich regiónov.
Súčinnosť a koordinácia v sebe nezahŕňajú povrchne zovšeobecňujúce jednostranné riešenia. 
Namiesto toho si vyžadujú lepšiu strategickú koordináciu medzi nástrojmi, politikami 
a zainteresovanými subjektmi, aby sa vykonávali starostlivo naplánované zásahy a programy, 
                                               
11 Publikácia OECD Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable growth 
(Na regióne záleží: hospodárska obnova, inovácia a trvalo udržateľný rast), 2009, s. 125. 
12 Pozri tamže. 
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v ktorých sa zohľadňujú miestne osobitosti a komparatívne výhody alebo osobitné črty 
každého regiónu v rámci integrovaného prístupu na základe miestnych osobitostí13. 

Štyria komisári navrhli v spomínanom liste ďalší dôležitý krok k spoločnému strategickému 
rámcu, ktorý je na úrovni plnenia programov potrebné doplniť spoločným právnym 
rámcom stanovujúcim spoločný súbor pravidiel. 

V záujme čo najväčšieho dosahu politík sa koordinácia musí uskutočňovať na všetkých 
úrovniach ich tvorby, a to od strategického plánovania cez poskytovanie a platby až po 
uzavretie, audit a hodnotenie.

V rámci nástrojov politiky súdržnosti je potrebné udržiavať a posilňovať model jedného 
všeobecného nariadenia (pravidlá riadenia, oprávnenosti, auditu a predkladania správ) 
a krátkych osobitných nariadení týkajúcich sa konkrétneho fondu, ktoré odrážajú 
špecifické politické ciele určitých fondov. Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka a Európsky fond pre rybné hospodárstvo by sa mali opätovne začleniť do tohto 
rámca, ako to bolo v období rokov 2000 – 2006. Okrem toho tu je ešte určitá potreba 
koordinačného mechanizmu medzi siedmym/ôsmym rámcovým programom 
a Európskym fondom regionálneho rozvoja s cieľom zabezpečiť nevyhnutné 
financovanie základnej infraštruktúry, pokiaľ ide o výskum a vývoj. 

Na to, aby sa účinne realizovala stratégia Európa 2020, je rovnako potrebná dobrá 
koordinácia medzi politikou súdržnosti a ostatnými politikami EÚ.

Zabezpečenie ďalšej koordinácie poskytuje okrem toho príležitosti na intenzívnejšie úvahy o 
rôznych zjednodušeniach. Obdobné pravidlá a spoločné strategické plánovanie už v každom 
prípade významnými zjednodušeniami sú.

Záver

EÚ má stanovený jedinečný rámec integrovaného politického plánovania ponad hranice 
jednotlivých štátov. Táto skutočnosť sa ukázala už pri vytváraní jednotného trhu a politiky 
súdržnosti a slúži rozvoju hospodárskej a sociálnej súdržnosti v EÚ v priebehu desaťročí 
s nepopierateľným úspechom. 

Súčasnosť, ktorá je zložitá, keďže sa v nej pomaly prekonávajú následky finančnej 
a hospodárskej krízy, nám poskytuje príležitosť využiť čas nadchádzajúcich rokovaní 
o ďalšom viacročnom finančnom rámci na dosiahnutie lepšej súčinnosti medzi fondmi 
a programami EÚ zavedením ešte rozsiahlejšieho koordinačného mechanizmu. Tento 
mechanizmus bude musieť zahŕňať presun súčasných strategických usmernení na novú 
úroveň strategického plánovania, a to ustanovením jednotného strategického rámca 
a doplnením všeobecného rámca pre nástroje politiky súdržnosti EÚ s ďalšími väzbami na 
ostatné programy, ktoré sa týkajú EÚ.

                                               
13 Štúdia Projekt aplikovaného výskumu EDORA – Európske možnosti rozvoja vidieckych 
oblastí, uskutočnená v rámci operačného programu ESPON 2013, júl 2010, časť B, s. 48.


