
DT\853445SK.doc PE456.704v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre regionálny rozvoj

13.1.2011

PRACOVNÝ DOKUMENT
o 5. správe Európskej komisie o súdržnosti a stratégii pre politiku súdržnosti po 
roku 2013

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Markus Pieper



PE456.704v01-00 2/15 DT\853445SK.doc

SK

Úvod

Tento pracovný dokument stručne vysvetľuje účel a rozsah iniciatívnej správy. Spravodajca 
v ňom analyzuje najdôležitejšie poznatky a návrhy Komisie, vyjadruje predbežné 
pripomienky a načrtáva členenie pomocou najdôležitejších otázok, ktoré by správa mala 
ozrejmiť.

V pripravovanej správe Parlamentu pôjde predovšetkým o zhodnotenie najdôležitejších 
poznatkov zo záverov Komisie k 5. správe o súdržnosti z pohľadu Parlamentu a o odvodenie 
vlastných pre budúcnosť. Správa vypracovaná na základe predloženého pracovného 
dokumentu tak poskytne konkrétne odporúčania pre nariadenia týkajúce sa štrukturálnych 
fondov po roku 2013 a vysvetlí príslušné dôsledky pre viacročný finančný výhľad.

Správa sa zakladá predovšetkým na týchto dvoch dokumentoch: 
 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke s názvom 
Závery z piatej správy o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti: Budúcnosť 
politiky súdržnosti (ďalej len: „závery“) 

 Hlavný dokument s názvom Investovať do budúcnosti Európy: piata správa 
o hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej súdržnosti (ďalej len: „5. správa 
o súdržnosti“).

Oznámenie Komisie (závery):

Závery sú východiskom pre konzultácie, ktoré sa už začali na základe 5. správy o súdržnosti 
a vyvrcholia 31. januára a 1. februára 2011 na 5. fóre o súdržnosti. 

Hneď na úvod vyzdvihuje Komisia výrazný prínos politiky súdržnosti pre rozširovanie rastu 
a prosperity v celej Únii. Darí sa zmenšovať sociálne a územné rozdiely, ktoré by sa inak 
prehlbovali. Táto skutočnosť je viditeľná najmä pri zohľadnení pretrvávajúcich účinkov krízy.

Politika súdržnosti by mala v týchto ťažkých časoch zohrávať aj naďalej dôležitú úlohu pri 
dosahovaní rastu a zároveň pri podpore harmonického rozvoja Únie a jej regiónov. 
V záveroch sa poukazuje na potrebu vyvíjať spoločné úsilie na európskej, vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni. Rastúce globálne výzvy a nutnosť maximalizácie prínosov 
z každého vynaloženého eura si však do určitej miery môžu vyžiadať reformy politiky 
súdržnosti.

Stratégia Európskej rady z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020, ktorá má EÚ pomôcť 
úspešne zvládnuť náročné úlohy 21. storočia, je dôležitým pokusom o zosúladenie politík 
Európskej únie. Cieľom zosúladenia je dosiahnutie spoločných cieľov zameraných na 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Ako sa majú správne vymedziť tri dimenzie rastu, na ktoré dôrazne poukazuje stratégia 
Európa 2020 a ktoré majú veľký význam pre politiku súdržnosti? Ak je toto vymedzenie 
možné, ako sa majú uplatňovať a akú konkrétnu úlohu by pri tomto procese mala zohrávať 
politika súdržnosti?
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Politika súdržnosti a stratégia Európa 2020 sú nepochybne veľmi úzko prepojené. Toto 
prepojenie ponúka obrovskú príležitosť naďalej podporovať poskytovanie pomoci 
chudobnejším regiónom v Európe a rozvíjať politiku súdržnosti tak, aby podporila 
dosahovanie rastu v celej EÚ. Nemalo by sa pritom prehliadnuť, že politika súdržnosti je už 
teraz politikou, ktorá má najlepšie a najpraktickejšie predpoklady na to, aby sa stala úspešným 
nástrojom na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ 2020.

V záveroch sa ako najdôležitejšie prvky uvádzajú: prínos na úrovni EÚ, riadenie politiky 
súdržnosti, zefektívnenie a zjednodušenie procesov v rámci politiky súdržnosti a štruktúra 
politiky súdržnosti. Každý z týchto prvkov je dôležitým pilierom budúcej politiky súdržnosti 
a preto sa im v tomto pracovnom dokumente a správe, ktorá naň bude nadväzovať, venuje 
osobitná pozornosť.

Obsah 5. správy o súdržnosti 

V nasledujúcom krátkom úvode k hlavným kapitolám vyzdvihne spravodajca niektoré otázky 
z úvodu, zhrnie dôležité alebo kontroverzné poznatky a zhodnotí prvé výsledky správy.

I. Hospodárska, sociálna a územná situácia a vývojové tendencie

Podpora konkurencieschopnosti a zbližovania

Regionálne rozdiely, hoci sa zmenšili, ešte stále existujú. V tejto súvislosti je zaujímavým 
poznatkom, že v rámci regionálneho rozvoja možno pozorovať rozširovanie pozitívnych 
aspektov a hospodárska činnosť rozvíjaná v mestských oblastiach má vplyv aj na menej 
rozvinuté a často vidiecke oblasti.

Spravodajca zdôrazňuje, že za najdôležitejší zdroj rastu vo všetkých regiónoch EÚ by sa dal 
považovať nárast produktivity, ktorý sa v širšom zmysle spájal s inováciami a/alebo bol 
podmienený reštrukturalizáciou zamestnanosti v prospech sektorov s vysokou pridanou 
hodnotou. Komisia vo svojej analýze, žiaľ, zanedbala podnety vnútorného trhu, ktoré majú 
pre pozitívny regionálny rozvoj zásadný význam. Najúčinnejšiu regionálnu politiku 
predstavuje podľa spravodajcu dokončenie neobmedzeného pohybu tovaru a služieb a voľný 
pohyb pracovníkov, keďže má tendenciu prispievať k znižovaniu regionálnych rozdielov 
v rozvoji. Politika súdržnosti a štrukturálna politika poskytuje regiónom dodatočné podnety 
v podobe celoeurópskych cieľov a znižuje regionálne rozdiely.

Spravodajca víta vytvorenie nového súhrnného inovačného indexu, ktorý vytvorilo GR Regio 
(Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku), ako aj závery z nového indexu 
konkurencieschopnosti regiónov (2010) a zdôrazňuje, že v súvislosti s rozvojom regiónov sa 
môžu meniť prostriedky na dosiahnutie čo najlepšej konkurencieschopnosti.

Spravodajca je znepokojený poznámkou Komisie, že iba každý desiaty región by dosiahol 
cieľ stratégie EÚ 2020 týkajúci sa investovania 3 % z celkového HDP do výskumu a vývoja 
(VaV). Tento cieľ, ako aj ďalšie kvantitatívne ciele stratégie EÚ 2020, musí platiť pre celú 
EÚ, pričom sa pripúšťa, že z dôvodu rôznych regionálnych štruktúr nie sú možné ani 
nevyhnutné rovnaké investície do VaV a vysokých škôl.
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Je pritom potrebné potvrdiť, že úroveň vzdelávania, alebo ľudský kapitál sa vyzdvihol ako 
jeden z najdôležitejších faktorov rastu, podľa spravodajcu to však nutne neznamená potrebu 
rovnomerného rozdelenia vysokoškolských inštitúcií. Z analýzy okrem toho vyplýva, že 
investície do inovácií a vzdelávania môžu podporovať rast, ale iba v prípade, ak je 
k dispozícii príslušná infraštruktúra (doprava, širokopásmové internetové pripojenie, 
energia) a príslušné inštitúcie (vyvážená kombinácia verejných investícií a fiškálnej 
konsolidácie pri makroekonomických opatreniach, elektronická verejná správa, cezhraničné 
vzdelávanie), opatrenia podporujúce zosúladenie politík sú teda nevyhnutné.

Hustota diaľničnej siete a kvalita cestnej siete sa v jednotlivých štátoch EÚ značne líšia, 
pričom v súvislosti s dostupnosťou je situácia v krajinách EÚ 12 vo všeobecnosti horšia.
Zásadné rozdiely medzi krajinami EÚ 15 a krajinami EÚ 12 sú v prepojení mestských centier 
cestnou sieťou a v zabezpečení dopravnej dostupnosti. V mnohých krajinách EÚ 12 potrebuje 
cestná a železničná sieť významné investície, aby sa dosiahla úroveň prosperity porovnateľná 
s krajinami EÚ 15. Spravodajca navyše poukazuje na nedostatky veľkoplošnej dopravnej 
infraštruktúry aj v krajinách EÚ 15 a chýba mu analýza významu nadnárodných dopravných 
sietí pre regionálne hospodárstvo. Čo sa týka energie, ide v prvom rade o vyššiu energetickú 
účinnosť, rozšírené využívanie inteligentných energetických systémov a obnoviteľných 
zdrojov energie. Usmernenia, ako môžu štrukturálne fondy oživiť energetickú infraštruktúru 
v znevýhodnených regiónoch, však takmer neexistujú.

Zvýšenie blahobytu a boj proti vylúčeniu

Demografický vývoj v EÚ zreteľne poukazuje na zvyšujúci sa podiel starších ľudí 
v štruktúre obyvateľstva, ktorý bude ovplyvňovať podmienky pracovného trhu a dopyt po 
zdravotníckych službách. V oblasti blahobytu existujú medzi regiónmi výrazné rozdiely, 
zjavný nepomer je najmä v priemernej dĺžke života a miere úmrtnosti na rakovinu 
a kardiovaskulárne choroby. V riedko osídlených oblastiach, predovšetkým v menej 
rozvinutých členských štátoch, je prístup k príslušným službám vo všeobecnosti ťažší. 
Kapitola sa zaoberá tendenciami vo vývoji pracovného trhu a venuje sa aj dramatickým 
následkom krízy, ktorá v niektorých členských štátoch spôsobila nárast miery 
nezamestnanosti približne až na 20 %. 

Vzhľadom na faktory ovplyvňujúce chudobu a vylúčenie sa podiel obyvateľstva ohrozeného 
chudobou v jednotlivých krajinách výrazne líši, hoci mnohé krajiny strednej a východnej 
Európy dosiahli pred krízou zvýšenie príjmov domácností. Aktívny boj s chudobou znamená 
predovšetkým umožniť široký prístup k vzdelávaniu, pracovnému trhu a zdravotníckym 
službám.

Zlepšenie trvalej udržateľnosti životného prostredia

Aktívnou politikou v oblasti životného prostredia a ochrany klímy prispievajú inštitúcie 
rozhodujúcim spôsobom k zvýšeniu energetickej účinnosti v doprave a v budovách, pričom 
môžu podporovať aj súkromné investície. Regióny môžu zasa zohrávať dôležitú úlohu pri 
podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie, a to aj napriek rozličnej veľkosti 
potenciálnej kapacity jednotlivých oblastí. V južnej Európe je najúčinnejšia výstavba 
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solárnych elektrární, využívanie veternej energie je z hospodárskeho a ekologického hľadiska 
najvýhodnejšie zase na pobreží Atlantického oceánu a Severného mora.

Napriek tomu, že mnohé regióny dokázali aj vďaka politike súdržnosti splniť požiadavky 
smerníc EÚ pre oblasť životného prostredia, je potrebné urobiť ešte veľa v oblasti 
odpadového hospodárstva a čistenia komunálnych odpadových vôd. Ďalej treba pripomenúť, 
že investície sa doteraz uskutočňovali bez jasných cieľov pre dlhodobé financovanie. 
Dlhodobé plánovanie by preto malo mať realistickejší základ. Spravodajca by chcel 
preskúmať, ako sa dajú čo najlepšie stanoviť oblasti, ktoré tvoria významný predpoklad 
účinného uplatňovania politiky súdržnosti a ako čo najvýhodnejšie vytvoriť príslušné podnety 
na reformy.

Hoci mnohé mestá trpia aj naďalej zlou kvalitou ovzdušia, život v meste si predsa len 
vyžaduje nižšiu spotrebu energie na dopravu a menšiu zástavbu pôdy, platí to však skôr pre 
kompaktné mestá než pre mestá s veľkou rozlohou.

II. Politika členských štátov a súdržnosť

Ciele stratégie EÚ 2020 je možné dosiahnuť len vtedy, ak sa zosúladia regionálne, národné 
a európske politiky a zachová sa zodpovednosť rôznych úrovní. Požiadavka koordinácie 
politík členských štátov na dosiahnutie súdržnosti je dokonca zakotvená v článku 175 Zmluvy 
o ES. Spravodajca víta analýzu hlavných rozdielov vo verejnom financovaní a zapojenie 
miestnych a regionálnych orgánov do využívania verejných investícií. Zvláštny význam má 
rozdelenie verejných investícií na úrovni NUTS II a jeho prínos k politike súdržnosti (prvá 
podrobná analýza).

Niektoré členské štáty sa sústredili na prekonanie regionálnych rozdielov, iné sa zamerali skôr 
na zvýšenie národnej konkurencieschopnosti. Bez ohľadu na zvolený prístup sa viac než na 
odstránenie nevýhod regiónu bude klásť stále väčší dôraz na vnútorný rozvojový potenciál pri 
využití konkurenčných výhod daného regiónu.

Asi dve tretiny verejných investícií v EÚ uskutočňujú miestne a regionálne samosprávy, 
čím sa opäť jasne ukazuje rozhodujúci prínos miestnych a regionálnych orgánov pri 
dosahovaní cieľov politiky súdržnosti a stratégie EÚ 2020. Pri decentralizácii výdavkov 
však nie je jasná dispozičná právomoc týchto orgánov v súvislosti s investíciami.

Medzi verejnými investíciami a dosiahnutými mierami rastu sa zistila pozitívna 
súvislosť, teda konvergencia. Pri verejných investíciách a politike súdržnosti sa preto treba 
aj v budúcnosti sústrediť na menej rozvinuté oblasti. Je znepokojivé, že nárast verejného dlhu 
spôsobený krízou spomalí verejné investície vo väčšine členských štátov. Mohlo by to ešte 
zvýšiť význam európskych podporných prostriedkov pre regióny, čo sa už výrazne potvrdilo 
pri európskom spolufinancovaní stimulačných balíkov. Výsledný nárast dlhu by si z pohľadu 
Komisie mohol vyžiadať prepracovanie pravidiel spolufinancovania. Tieto by mali podľa 
spravodajcu zahŕňať aj uľahčenie pri stimulácii súkromného kapitálu.

Maximalizácia účinkov politiky súdržnosti si vyžaduje štrukturálne a inštitucionálne reformy 
na vnútroštátnej úrovni. Tieto reformy sú, žiaľ, pomerne pomalé a nerovnomerné. 
Mimoriadny význam pre súdržnosť majú tieto oblasti: výskum, vývoj a inovácie (VaVaI), 
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rámcové podmienky pre podniky, vnútorný trh a hospodárska súťaž, program lepšej tvorby 
právnych predpisov a pracovný trh. Spravodajca v tejto súvislosti blahoželá členským štátom, 
že sa v oblasti VaVaI rozhodli pre koherentnejšiu a komplexnejšiu kombináciu politík, ktorá 
umožňuje väčší vplyv politiky súdržnosti. Dosiahol sa pokrok pri modernizácii 
vysokoškolského vzdelávania a pri podpore súkromného sektora, predovšetkým v MSP. Vo 
všetkých oblastiach, predovšetkým v oblasti hospodárskej súťaže, je však potrebné v tejto 
činnosti pokračovať.

Navrhuje sa užšie prepojenie politiky súdržnosti s makroekonomickými cieľmi a so 
štrukturálnymi a inštitucionálnymi reformami:

 mala by sa rozšíriť makroekonomická podmienenosť, ktorá v súčasnosti platí iba pre 
Kohézny fond;

 malo by sa preveriť, či sa dá podmienenosť využiť aj na iné ciele, ako napríklad na
štrukturálne a inštitucionálne reformy spojené s politikou súdržnosti.

III. Ostatné európske politiky a súdržnosť

5. správa o súdržnosti poskytuje dôkladný a úplný prehľad o regionálnych účinkoch mnohých 
politík EÚ, ktoré sú rozdelené podľa ich regionálneho rozmeru. V niektorých oblastiach si 
rozdielny územný vplyv vyžaduje konkrétne kroky na zaistenie vyváženého rozdelenia 
nákladov a prínosov. Preto je nutná vyvážená informovanosť o územnom vplyve na 
regióny: vplyv na územie by sa mal zohľadňovať už v procese tvorby politiky, prípadne by sa 
do hodnotenia príslušných opatrení ex post zahrnulo regionálne posúdenie vplyvu. 

Spravodajca víta návrh, aby sa Komisia by sa pri posúdení vplyvu usilovala o výraznejšie 
zviditeľnenie regionálneho rozmeru a členské štáty by v tejto súvislosti mohli vytvoriť vlastné 
opatrenia. Postupy v tejto oblasti by sa mali naďalej rozvíjať a základ pre následné opatrenia 
by mali tvoriť výsledky štúdie ESPON o účinkoch špecifických politík na určité regióny.

Spravodajca okrem toho zdôrazňuje, že na dosiahnutie cieľov súdržnosti a rastu je dôležitá 
kombinácia zlepšenej infraštruktúry a investícií do vzdelávania, podnikania a inovácií. 
Takisto je nevyhnutné zosúladiť programy VaV, politiku súdržnosti a programy na rozvoj 
vidieka v regiónoch. Iba takým spôsobom môže EÚ vo väčšej miere presadiť inovačné 
impulzy v rámci dosiahnutia celoeurópskych cieľov.

IV. Vplyv politiky súdržnosti

V rámci následného zhodnotenia obdobia 2000 – 2006 sa zistilo, že vďaka politike súdržnosti 
sa v regiónoch cieľa 1 v krajinách EÚ 15 vytvoril milión pracovných miest a HDP sa zvýšil 
o 10 %. Ročne sa vzdeláva asi 10 miliónov ľudí a viac než 23 miliónov ľudí začalo využívať 
zberné a čistiace systémy komunálnych a odpadových vôd. Z makroekonomických 
modelových simulácií vyplýva, že politika súdržnosti vo výsledku zvýšila HDP EÚ ako 
celku. V aktuálnom plánovacom období dosiahli plánované investície v rámci politiky 
súdržnosti cca 79 mld. EUR v oblasti podnikania a inovácií, 76 mld. EUR v oblasti dopravy –
predovšetkým v krajinách EÚ 12 –, v oblasti ľudského kapitálu to bolo 68 mld. EUR
a v oblasti ochrany životného prostredia 62 mld. EUR.
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Investície do výstavby ciest v krajinách EÚ 15 sú z najväčšej časti úspešne ukončené 
a v súčasnosti by sa mali sústrediť na ekologické spôsoby dopravy (železnice, miestne 
dopravné systémy). Spravodajca okrem toho odporúča zamerať sa na výstavbu a opravy a na 
uzávery prieluk s celoeurópskym významom, napríklad pri cestnej a vodnej doprave, kým 
v krajinách EÚ 12 by malo aj naďalej predstavovať prioritu celkové zlepšenie dopravných 
spojení. 

Preskúmal sa aj vplyv politiky súdržnosti na vidiecke oblasti a zistilo sa, že táto politika 
prispela k lepšiemu prístupu k službám, a tým aj k zlepšeniu životných podmienok 
a vyváženejšiemu územnému rozvoju.

Aktívne zastúpenie zúčastnených subjektov na miestnej a regionálnej úrovni 
predstavovalo pri mnohých projektoch najdôležitejší faktor, ktorý prispel k ich úspechu,
a bolo rozhodujúcim prínosom politiky súdržnosti. Vyhodnotenie zásady partnerstva na 
obdobie 2000 – 2006 ukázalo, že v krajinách EÚ 15 sa táto zásada uplatňovala výraznejšie, 
ale v krajinách EÚ 10 je ešte stále potrebné urobiť viac. Vo všeobecnosti boli partnerstvá 
pri programoch EÚ viditeľnejšie než pri programoch jednotlivých štátov.

Zaujímavým poznatkom je, že náklady na politiku súdržnosti nie sú vyššie ako náklady na 
finančné programy iných medzinárodných organizácií, hoci náklady a potreby ľudských 
zdrojov v jednotlivých členských štátoch sú odlišné. Uplatňovanie európskych právnych 
predpisov zvyšuje administratívne zaťaženie iba minimálne, ak však jednotlivé národné 
požiadavky prekračujú nevyhnutnú mieru, môže sa administratívne zaťaženie výrazne 
zvýšiť.

Poukázalo sa aj na určité oblasti, ktoré je ešte potrebné zlepšiť. Vykonala sa preto reforma 
nerozlíšeného udeľovania dotácií podnikom a rozšírila sa možnosť využívania špeciálnych 
finančných nástrojov (pôžičky, rizikový kapitál, podpora sietí atď.).

Z vyhodnotenia ďalej vyplýva, že (prakticky vo všetkých investičných oblastiach) sa dôraz 
nevhodne kládol na výdavky na podporu, a nie na dosahovanie cieľov stanovených 
v programoch. Monitorovanie sa často príliš sústredilo na viditeľnejšie výstupy (postavené 
kilometre ciest, počet odborných školení), nie však na želané účinky (prínos nových 
dopravných ciest pre regionálny rozvoj, sprostredkovanie pracovných miest na základe 
vzdelávacích akcií). V budúcnosti sa preto musia ciele formulovať jasnejšie, je potrebné, aby 
sa sústredili na menej priorít a aby ich bolo možné vyhodnotiť podľa jasných kritérií.

V 5. správe o súdržnosti sa navrhuje predovšetkým uplatňovanie kontrafaktického posúdenia 
vplyvu, analýzy nákladov a prínosov, rozhovorov s príjemcami a kvalitatívnych metód, ako sú 
napríklad prípadové štúdie. Členským štátom je adresovaná výzva, aby okrem opatrení 
Komisie v tejto oblasti vykonali aj vlastné zhodnotenia.
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Navrhované členenie správy

Navrhuje sa takéto členenie budúcej správy:. 

1. Vyhodnotenie poznatkov 5. správy o súdržnosti 
(uzatvorené plánovacie obdobie 2000 – 2006 a priebežné vyhodnotenie 
prebiehajúceho obdobia 2007 – 2013)

o Dosiahnutie cieľov 
o Plánovanie programov a zodpovednosť za programy
o Vyhodnotenie kontroly a účinnosti

Politika súdržnosti predstavuje najdôležitejší nástroj Únie na podporu vyváženého, 
harmonického rozvoja vo všetkých 271 regiónoch. Následné zhodnotenie plánovacieho 
obdobia 2000 – 20061 ukázalo pokrok v podobe zníženia hospodárskych, sociálnych 
a územných rozdielov. 

Uplatňovanie stratégií a operačných programov na obdobie 2007 – 2013 zo strany členských 
štátov je v plnom prúde a mnohé projekty sa už uskutočnili. Správa bude analyzovať aktuálnu 
situáciu, ale bude zahŕňať aj víziu budúceho prístupu. Mala by predstavovať skutočný krok 
vpred. Vytýčia sa preto vyplývajúce odporúčania, ktoré majú zvýšiť kvalitu implementácie 
počas prebiehajúceho plánovacieho obdobia.

2. Budúcnosť štrukturálnych fondov

Ťažiskom správy budú prvé konkrétne odporúčania pre budúcnosť politiky súdržnosti 
a štrukturálnej politiky. Základom sú závery Komisie z 5. správy o súdržnosti, na ktoré bude 
nasledujúci prehľad členenia opakovane odkazovať.

2.1. Ciele a obsah politiky súdržnosti:

2.1.1. Perspektívy: Globálne a európske rámcové podmienky

Európska regionálna politika sa musí vytvárať v kontexte globálneho rozvoja. Správa kladie 
tieto otázky:

(1) Akým globálnym výzvam bude čeliť európske medzinárodné spoločenstvo 
v nadchádzajúcich rokoch? 
(2) Aké príležitosti vznikajú regiónom v dôsledku čoraz intenzívnejšieho globálneho 
rozdeľovania práce a pokroku v informačných technológiách? 
(3) Ako môžu európske regióny prispieť k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a k ochrane 
klímy? Ako sa na nich prejavili demografický vývoj, prírodné katastrofy, ale aj finančná kríza 
a globalizácia? 
(4) Kde a ako môže prispieť európska politika súdržnosti k rovnakým príležitostiam 
v regionálnom rozvoji?

                                               
1  Ex-post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-06 co-financed by the ERDF (Objective 
1&2), Synthesis report, apríl 2010.
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2.1.2. Európska pridaná hodnota

Pod označením spoločenstvo založené na solidárnosti a politike rastu prinášala politika 
súdržnosti už dávno úžitok, ktorý má veľký význam pre celý kontinent. Naďalej bude 
zohľadňovať cieľ Lisabonskej zmluvy znižovať rozdiely v rozvoji rôznych regiónov 
a zaostávanie najviac znevýhodnených oblastí a výrazne tak prispievať k dosiahnutiu stratégie 
EÚ 2020. V súvislosti s budúcimi výzvami a s ohľadom na prijatie potrebného rozpočtu pre 
štrukturálne fondy sa však musí jasne vymedziť a viac zdôrazňovať európska pridaná 
hodnota. 

Kým totiž nedostatky/výzvy platia pre všetky európske regióny v rovnakej miere (ochrana 
životného prostredia, demografický vývoj, kvalifikácia), nedá sa z nich ešte vyvodiť nijaká 
celoeurópska politická zodpovednosť. Výlučne na základe toho, že národy/regióny majú 
podobné problémy, nie je Európa automaticky zodpovedná za ich riešenie. Práve v kľúčových 
oblastiach stratégie EÚ 2020 (zníženie počtu obyvateľov, ktorí predčasne ukončili povinnú 
školskú dochádzku, zvýšenie počtu vysokokvalifikovaných absolventov, zvýšenie počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov, znižovanie chudoby a viac miestnych investícií do oblasti 
životného prostredia) platí podľa spravodajcu prednostne vnútroštátna či dokonca 
regionálna/miestna politická zodpovednosť. 

V tejto súvislosti by mohla pomôcť presnejšia definícia európskej pridanej hodnoty v oblasti 
investícií. Komisia vo svojich záveroch na to zatiaľ neposkytuje dostatočné impulzy, keďže 
pridanú hodnotu analyzuje – veľmi zložito – skôr podľa priebehu programov, no obsahový 
opis je ešte nedostatočný. Správa sa teda bude odlišovať od formálnej štruktúry záverov 
Komisie a bude sa venovať predovšetkým týmto otázkam:

(5) Ako môže európska regionálna politika bezprostredne a účinne podporovať snahy 
o hospodársku obnovu a rast na vnútroštátnej a regionálnej úrovni?
(6) V čom spočíva regionálny rozmer celoeurópskych cieľov?
(7) V čom spočíva európska pridaná hodnota pri využití prostriedkov politiky súdržnosti? Ako 
sa dá definovať?
(8) Ako môžu európske regióny prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ 2020?

2.1.3. Stanovenie investičných priorít

Z diskusie o spoločných (hospodárskych, sociálnych a ekologických) výzvach a európskej 
pridanej hodnote politiky súdržnosti vyplývajú budúce investičné priority. Spravodajca víta 
odporúčania Komisie z následného vyhodnotenia politiky súdržnosti, že na dosiahnutie 
kritického množstva a dosiahnutie viditeľných cieľov je potrebná silnejšia koncentrácia 
prostriedkov. V budúcnosti sa musí zaistiť, aby členské štáty a regióny sústredili prostriedky 
poskytnuté Európskou úniou a vnútroštátne prostriedky do niekoľko priorít, ktoré budú 
zodpovedať ich aktuálnym potrebám. 

Vzhľadom na zmienené úvahy sa správa bude venovať týmto otázkam:

(9) V ktorých oblastiach politiky sú potrebné koncentrované európske opatrenia, aby sa 
dosiahli ciele stratégie EÚ 2020, ciele regionálneho rozvoja a zmenšili sa regionálne 
rozdiely?
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(10) Ako sa dá zosúladiť jednotný prístup Európy s princípmi štátnej suverenity 
a rešpektovaním regionálnych samospráv?

2.1.4. Obsah, ciele a rámec plánovania

Podľa štruktúry opísanej v 5. správe o súdržnosti a v záveroch bude politika súdržnosti aj 
naďalej zahŕňať všetky európske regióny a v zásade zachová osvedčené ciele (1: zbližovanie, 
2: hospodárska súťaž a zamestnanosť, 3: cezhraničná spolupráca). Mali by sa však 
formulovať jasnejšie a mal by sa určiť ich vzťah k jednotlivým rozpočtovým položkám. 
Správa sa tomuto problému bude venovať presnejšie.

Politika súdržnosti by sa z hľadiska Komisie mala rozvíjať ako integrovaná politika na 
základe týchto hlavných bodov:
– spoločný strategický rámec stanovený Komisiou s investičnými prioritami, ktorý by sa 
vzťahoval na Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, 
Európsky fond pre rybné hospodárstvo a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka;
– rozvojové a investičné partnerstvo (pre politiku súdržnosti), ktoré by vystriedalo 
predchádzajúce strategické rámcové plány jednotlivých štátov a zakladalo by sa na dohode 
medzi členskými štátmi a Európskou komisiou a následnom schválení;
– operačné programy, ktoré sú rovnako ako v prebiehajúcom období najdôležitejším 
nástrojom na realizáciu strategických dokumentov do podoby konkrétnych investičných 
priorít.

Tieto tri návrhy sú nosnými piliermi predmetného návrhu Komisie. Nezávisle na tom sa však 
s ohľadom na ciele a štruktúru prostriedkov musia zohľadniť ďalšie aspekty, ktorým sa správa 
bude venovať:
(11) Finančná pomoc by sa mala rozdeľovať rovnako ako v prebiehajúcom období (pri 
vypracovaní a uplatňovaní politiky EÚ sa však môžu na ďalších úrovniach pridať ďalšie 
nástroje/ukazovatele) podľa stavu hospodárskeho rozvoja regiónov (meranom v HDP na 
osobu). Ako by mohol takýto model vyzerať?
(12) Ako sa dá zaistiť, že reformy plánovacieho procesu a jeho priebehu budú principiálne 
spojené s cieľom znížiť administratívne zaťaženie?
(13) Ako pri nutnej prechodnej podpore zvlášť zohľadniť oblasti, ktoré v minulosti potrebovali 
najväčšiu podporu a naďalej vykazujú negatívne regionálne znaky (napr. úbytok 
obyvateľstva)?
(14) Vyplýva z otázok politiky súdržnosti, že okrem cieľa 1 a cieľa 2 je potrebná ešte jedna 
medzikategória?
(15) Investície z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú často spojené 
s rovnakými cieľmi. Má zmysel zvyšovať účinnosť financovania zjednodušením štruktúry, 
ktoré by mohlo zahrnúť aj zlúčenie Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja? Mohol by zlúčený fond aj napriek tomu prispieť k potrebnému zlepšeniu 
infraštruktúry v menej rozvinutých častiach EÚ? Dal by sa takýto cieľ budúcej politiky 
súdržnosti dosiahnuť účinnejšie tak, že by sa výraznejšie prepojili investície do infraštruktúry 
s investíciami do vzdelania, podnikania a inovácií?
(16) Komisia sa usiluje o reformu finančných nástrojov. Dôležitá podpora dotácií sa 
výraznejšie doplní o možnosti poskytovať pôžičky a možnosti čerpať fondy. Do akej miery 
a akým spôsobom sa môžu uplatňovať nové spôsoby financovania? Mal by sa využiť 
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najjednoduchší spôsob (pôžičky), aby sa tak znížila administratívna záťaž? Pripadajú do 
úvahy aj nepriame opatrenia (poradenstvo a podpora zoskupení)?
(17) Ako sa dá presnejšie definovať Európsky sociálny fond (ESF) a jeho úloha v rámci 
integrovanej štruktúry a financovania politiky súdržnosti? Ako sa dá lepšie zosúladiť ESF 
a ostatné štrukturálne fondy (predovšetkým Európsky fond regionálneho rozvoja)? Ako sa dá 
zlepšiť synergia medzi ESF a Európskym fondom regionálneho rozvoja a umožniť krížové 
financovanie, ktorého cieľom je uľahčenie integrovaného rozvoja miest?
(18) Ako sa dá z pohľadu politiky súdržnosti zlepšiť vzťah medzi mestami a vidiekom, ktorý sa 
v správe výslovne uvádza ako príležitosť pre vyvážený rozvoj? Ako sa dá dosiahnuť lepšia 
synergia medzi rozvojom vidieka a opatreniami politiky súdržnosti, príp. je potrebné zjednotiť 
pravidlá?
(19) Ako sa majú v plánovacích dokumentoch konkrétne formulovať opatrenia miestnej 
politiky a majú byť integrované plány na rozvoj miest povinným predpokladom pre 
spolufinancovanie projektov v mestských oblastiach zo strany EÚ?
(20) Politika súdržnosti bude aj naďalej podporovať tri aspekty územnej spolupráce, teda 
cezhraničný, nadnárodný a medziregionálny aspekt. Ako sa dá zlepšiť prepojenie s ostatnými 
cieľmi štrukturálnej politiky a politiky súdržnosti? 

2.1.5. Územná súdržnosť

K územnej súdržnosti pripojila Lisabonská zmluva aj ciele hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti. Aj napriek tomu, že sa tak formulácie a plánovací kontext politiky súdržnosti EÚ 
stále viac vzďaľujú pochopeniu obyvateľov Európy a nejasnosti o cieľoch a plánovacom 
kontexte sa stupňujú aj u potenciálnych príjemcov, investuje európska štrukturálna politika už 
mnoho rokov do regionálnej súdržnosti v rámci cieľov pre hospodársku a sociálnu súdržnosť. 
Podľa Komisie je novinkou v tomto bode predovšetkým nový prístup k rozvoju miest 
a makroregionálnej stratégii. V správe je potrebné objasniť tieto otázky:

(21) Ako môže politika súdržnosti EÚ spolupracovať so stratégiami pre inovatívny rozvoj
miest?
(22) Odôvodňujú makroregionálne spojenia nárok na vlastné prostriedky, ktoré sú pre ne 
určené? 
(23) Sú globálne dotácie vhodným nástrojom pre regionálnu úroveň ?

2.1.6. Susedská politika a politika rozširovania

Táto téma nie je v 5. správe o súdržnosti dostatočne spracovaná. Nástroj európskej susedskej 
politiky (ENPI) a nástroj predvstupovej pomoci (IPA) majú význam pre politiku súdržnosti, 
pretože sa pomocou nich poskytujú okrem iného prostriedky na cezhraničnú spoluprácu so 
štátmi, ktoré nepatria do Európskej únie. IPA slúži prístupovým kandidátom pri obsahovej 
a organizačnej príprave kohéznych štruktúr. Prístup by mal okrem toho samozrejme vplyv na 
existujúce štruktúry podpory a intenzitu pomoci. V správe si kladieme tieto otázky: 

(24) Mal by byť pre zložku regionálneho rozvoja, ktorú predpokladá susedská politika 
a politika rozširovania, aj naďalej k dispozícii nástroj predvstupovej pomoci (IPA), ktorého 
podmienkou je prístup štátu k Európskej únii?
(25) Aké dôsledky majú úspešné prístupové rokovania na orientáciu súčasnej politiky 
súdržnosti? Dokáže EÚ podľa prístupových kritérií posúdiť svoje prijímacie kapacity aj 
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z hľadiska politiky súdržnosti? Podieľajú sa Európsky parlament a Výbor pre regionálny 
rozvoj na tomto procese dostatočne?

2.2. Nový plánovací kontext politiky súdržnosti: podnety, podmienenosť, orientácia 
na výsledky

Nový hospodársky systém riadenia Európskej únie si podľa Komisie žiada nové záväzné 
ustanovenia o podmienenosti a podnety na reformy, ktoré by mali členské štáty uskutočniť, 
aby zabezpečili účinné využívanie podporných prostriedkov v oblastiach, ktoré priamo súvisia 
s politikou súdržnosti.

V budúcom plánovacom období by sa mala takáto makroekonomická podmienenosť 
rozšíriť, takže by sa nemala vzťahovať iba na Kohézny fond, ale mala by zahŕňať aj iné 
štrukturálne fondy, ktoré budú súčasťou budúcej štruktúry politiky súdržnosti.

Zaviedli by sa nové ustanovenia o podmienenosti, ktoré vytvoria podnety pre reformy. 
Členské štáty by teda museli potrebné reformy uskutočniť. Pri realizácii tohto procesu je 
dôležité nájsť správny pomer medzi administratívnou kapacitou Komisie a politickými 
usmerneniami a dozorom Rady.

(26) Ako by konkrétne mali vyzerať požiadavky EÚ na štátne reformy na efektívne využívanie 
prostriedkov politiky súdržnosti, aby sa nenarušili právomoci členských štátov?
(27) Ako môže politika súdržnosti prispieť k zabezpečeniu disciplíny u vinníkov porušujúcich 
nariadenia o deficite?

V spomenutom spoločnom strategickom rámci sa stanovili základné princípy intervencie 
v rámci podmienenosti. Pre politiku súdržnosti je mimoriadne dôležité, aby tieto princípy mali 
dostatočný priestor na uplatnenie v rámci vnútroštátnych a regionálnych podmienok. Na
základe tejto skutočnosti sa v rámci koordinovaného prístupu k všetkým relevantným 
oblastiam politiky EÚ v plánovacích dokumentoch pre oblasti priamo spojené s politikou 
súdržnosti (teda pri rozvojových a investičných programoch a operačných programoch) 
hneď na začiatku plánovacieho obdobia odsúhlasila s každým členským štátom, prípadne
každým regiónom záväzná podmienenosť, ktorá bola špecifická podľa inštitucionálneho 
kontextu. 

Navrhnutá nová podmienenosť by mohla pomôcť priblížiť sa myšlienke európskej pridanej 
hodnoty, zatiaľ je však iba na teoretickej úrovni a vyžaduje si ďalšiu špecifikáciu. Ak má 
správa priniesť pokrok v tejto oblasti a pomôcť Komisii odpovedať na potrebné otázky, 
naliehavo potrebuje ďalšie údaje. 

(28) V čom spočívajú výhody a nevýhody takejto podmienenosti a aké by boli úlohy 
a povinnosti Komisie a národných a regionálnych inštitúcií pri jej uplatňovaní?
(29) Ako sa majú stanoviť individuálne podmienky pre jednotlivé členské štáty (alebo 
regióny?), aby sa však zároveň zaručila porovnateľnosť a rovnaký prístup? Akú úlohu pri tom 
zohrávajú regióny? Ako sa dajú zachovať osvedčené princípy partnerstva?
(30) Ako sa dá zaistiť, že štruktúra politiky súdržnosti, ktorá bude viac orientovaná na výkon, 
nezvýši administratívne zaťaženie a neohrozí tak snahy o zjednodušenie?
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(31) Podľa akých ukazovateľov sa dajú vopred určiť rozvojové ciele a konkrétne merať 
výsledky politiky súdržnosti? Poskytujú tieto ukazovatele dostatok údajov o európskej 
pridanej hodnote uskutočnených investícií? 

Spolufinancovanie, ako jeden zo základných princípov politiky súdržnosti, by sa malo 
prehodnotiť predovšetkým s ohľadom na svoj najvyšší podiel a malo by sa prípadne 
diferencovať tak, aby lepšie zodpovedalo rozvojovej úrovni, európskej pridanej hodnote, 
charakteru opatrení a príjemcom.

(32) Aký najvyšší podiel spolufinancovania by zaistil zodpovednejšie využívanie 
štrukturálnych fondov, napr. 60 %, 75 % alebo 90 %? Mali by navrhnuté rozlišovacie kritériá 
nahradiť iné a ak áno, aké?

Mohlo by sa zohľadniť použitie inovatívnych nástrojov, ktoré stupňujú účinnosť. Na úrovni 
EÚ by sa tak zaviedla rezerva orientovaná na výkon, aby sa podporil pokrok v dosahovaní 
cieľov stratégie EÚ 2020. Obmedzená časť prostriedkov na politiku súdržnosti by teda ostala 
zachovaná a pri priebežnom vyhodnotení v polovici plánovacieho obdobia by sa pridelila tým 
členským štátom a regiónom, ktoré svojimi programami v porovnaní s východiskovou 
situáciou najviac prispeli k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ 2020.

(33) Aký vysoký by mohol byť podiel rozpočtu určený na rezervu spojenú s výkonom? Aký by 
bol presný zdroj financovania? Akú kontrolu by mali členské štáty nad nevyčerpanými 
prostriedkami? 

2.3. Stratégia financovania a finančná kontrola

2.3.1. Rozpočet EÚ: obdobie a rozpočtové položky

Rozpočet EÚ sa vo svojej súčasnej forme pre uplatňovanie politiky súdržnosti osvedčil. Pri 
každej, hoci aj nepatrnej zmene jeho etablovanej a osvedčenej štruktúry treba preto 
postupovať veľmi opatrne. Komisia sa prebiehajúcej diskusii o jeho reštrukturalizácii vo 
svojich Záveroch, žiaľ, nevenuje dostatočne.

(34) Aké rozpočtové obdobie je výhodné pre uplatnenie politiky súdržnosti? Musí sa 
vzhľadom na stratégiu EÚ 2020 a novú definíciu rastu zmeniť rozdelenie rozpočtových 
položiek?

2.3.2. Finančná realizácia, rozpočtová disciplína, finančná kontrola

Komisia navrhuje rozšírenie štandardných postupov, ročné vyhlásenie o vierohodnosti 
a postup na akreditáciu pre príslušné správne miesta a overuje viac podnetov pre prísne 
vnútroštátne kontroly. Vnútroštátnym inštitúciám by sa finančné prostriedky z EÚ poskytli 
iba vtedy, keď už vyplatili zodpovedajúcu sumu príjemcom. Ďalej by sa malo vyplácanie 
silnejšie viazať na výsledky a vo všetkých oblastiach sa aj naďalej musí uplatňovať pravidlo 
N+2.
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(35) Je nevyhnutné, aby členské štáty prísnejšie kontrolovali spolufinancované výdavky 
z právneho a kvalitatívneho hľadiska. Ako dosiahnuť, aby štáty akceptovali a povinne 
uplatňovali tieto návrhy Komisie? Ako sa dá pri náhradách ex post zabrániť ohrozeniu 
postavenia relatívne chudobnejších členských štátov? 
(36) Ako sa dá za pomoci riešení elektronickej verejnej správy čo najviac zjednodušiť 
a dosiahnuť maximálna miera účinnosti takéhoto kontrolného systému?
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Pracovný dokument: Záverečné poznámky

V celkovo 36 otázkach položených v tomto prehľade spravodajca naznačil najdôležitejšie 
a v súčasnosti najdiskutovanejšie návrhy pre politiku súdržnosti po roku 2013. 

Politika súdržnosti EÚ potrebuje v zásade prístup, ktorý bude viac orientovaný na výsledky. 
Základné návrhy Komisie na zahrnutie obsahu stratégie EÚ 2020 sú presvedčivé, aj keď 
stratégia EÚ 2020 nepokrýva všetky dôležité požiadavky politiky súdržnosti. Pre budúcu 
podporu regiónov je tiež nevyhnutná väčšia zodpovednosť členských štátov pri kontrole 
využívania prostriedkov. 

Aj keď v zásade vyjadrujeme k záverom Komisie súhlasné stanovisko, sú potrebné konkrétne 
návrhy na ich uplatnenie, aby sa zlepšila podpora zo strany Európskeho parlamentu 
a členských štátov. Prvé vyhodnotenia a odporúčania pre uplatňovanie poskytne pripravovaná 
správa.

Práve v súvislosti s politikou súdržnosti Komisia ešte dostatočne nedefinovala pojem 
európska pridaná hodnota. Čo najrýchlejšie sa musia navrhnúť aj ukazovatele na stanovenie 
cieľov a meranie výsledkov. Plánovaná podmienenosť, rozvojové partnerstvá a investičné 
zmluvy sa musia opísať dôkladnejšie práve s ohľadom na vnútroštátne, prípadne regionálne 
povinnosti pri uplatňovaní dôležitých cieľov stratégie EÚ 2020. Na zaistenie účinnosti 
a možnosti verejného vyhodnotenia európskej politiky súdržnosti a štrukturálnej politiky je 
v budúcnosti rozhodujúce akceptovať a spravodlivo rozdeliť úlohy medzi EÚ, členské štáty 
a regióny.


