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ZHRNUTIE 

Politika súdržnosti EÚ je hlavným nástrojom pri uskutočňovaní hospodárskych, sociálnych a 
územných cieľov EÚ v oblasti súdržnosti. Predstavuje druhú najväčšiu zložku v rozpočte EÚ, 
patria pod ňu viaceré fondy a je zosúladená s globálnou stratégiou rastu a zamestnanosti 
EÚ. V súčasnom období, keď sa prepracúva rozpočet EÚ a dochádza k politickým zmenám, 
sa diskusia o reforme politiky súdržnosti na obdobie po roku 2013 stáva čoraz živšou. Po 
vydaní piatej správy o súdržnosti v novembri 2010 a vypracovaní návrhu finančného 
výhľadu v júni 2011 sa očakáva, že v októbri 2011 Komisia uverejní návrh legislatívneho 
balíka pre politiku súdržnosti, ktorý bude východiskom pre rokovania v Rade a Parlamente.  
V tejto súvislosti bolo všeobecným cieľom tejto štúdie preskúmať hlavné vízie a možnosti 
reformy politiky súdržnosti po roku 2013, a to na základe analytického porovnania a 
preskúmania najnovších výsledkov výskumu a politických dokumentov. Po úvodnej kapitole 
o politickom kontexte tejto reformy sú v kapitole 2 podrobnejšie opísané ciele, koncepcia a 
metodika. Cieľom výskumu je na základe analýzy politík posúdiť výhody a nevýhody 
alternatívnych politických možností a poukázať na poznatky a hodnoty, na ktorých sú 
založené rôznorodé vízie reformy. Metodika vychádza z prieskumu literatúry a modelovania 
rozpočtu.  
V kapitole 3 je vypracovaný koncepčný rámec, ktorý má slúžiť na porovnanie rôznych 
prístupov a vízií týkajúcich sa povahy a budúcnosti politiky súdržnosti. V jej úvode sa dáva 
do protikladu prístup redistribúcie, ktorý chápe túto politiku len ako obyčajný mechanizmus 
presunu rozpočtových prostriedkov, a čoraz výraznejšia vízia zdôrazňujúca miestny rozmer, 
podľa ktorej je politika súdržnosti neoddeliteľnou súčasťou politiky rozvoja so zameraním na 
konkrétne územie. Diskusia o reforme politiky súdržnosti je následne zasadená do širšieho 
kontextu stratégie Európa 2020, pričom jeho rámec tvoria dvojaké a často protichodné 
chápania územného prístupu v kontraste so sektorovým prístupom na jednej strane a 
centralizovanej správy v protiklade k decentralizovanej správe na druhej strane.  Formálne 
a neformálne príspevky Európskeho parlamentu do diskusie o reforme rozpočtu a politiky 
na obdobie po roku 2013 jasne ukazujú, že Parlament je zástancom takého chápania 
politiky súdržnosti, ktoré zdôrazňuje miestny rozmer, je zamerané na územie a má 
ústredné postavenie v globálnej agende EÚ nazvanej Európa 2020. Okrem toho Parlament 
naďalej rázne podporuje silnú politiku súdržnosti vybavenú náležitými zdrojmi. Keďže 
Európsky parlament má v súčasnosti spolu s Radou ministrov v rámci legislatívneho 
postupu riadne postavenie spoluzákonodarcu, nemal by byť obmedzovaný pri vypracúvaní 
jasných a ambicióznych vízií o politike súdržnosti.  
Budúce scenáre prijateľnosti a prideľovania v rámci politiky súdržnosti EÚ sú opísané 
v kapitole 4 na základe najnovších štatistických údajov. Poukazujú na nové politické 
prostredie vyplývajúce čiastočne z regionálneho hospodárskeho rastu a čiastočne z 
použitých priemerov 27 krajín EÚ, pričom ich spojením dochádza k zásadnému zníženiu 
prostriedkov na financovanie konvergenčných regiónov. Predovšetkým, regionálny rast by v 
niektorých nemeckých a španielskych regiónoch viedol k strate štatútu konvergenčný 
región, podobne ako v regiónoch hlavných miest v Poľsku a Rumunsku. Zavedením nového 
vymedzenia dočasného regiónu sa zmení aj model intervencie, pričom sa vytvorí kategória 
podporovanej oblasti zahŕňajúcej viac ako 11 % obyvateľstva EÚ15. Zo všeobecného 
hľadiska obsahujú návrhy na rozpočet na obdobie do roku 2020 nepatrné zníženie 
rozpočtových prostriedkov na politiku súdržnosti. Vyplýva to z veľkej časti zo zníženia 
výdavkov v oblasti konvergencie, napriek tomu, že výdavky v konvergenčných oblastiach 
na obyvateľa sa mierne zvýšia. Výdavky na regionálnu konkurencieschopnosť a 
zamestnanosť by výrazne vzrástli tak v absolútnom vyjadrení, ako aj v prepočte na 
obyvateľa, a výdavky na dočasné regióny by sa zvýšili o polovicu. Obmedzenie finančných 
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výdavkov bude zohrávať kľúčovú úlohu pri prideľovaní finančných prostriedkov, najmä v 
prípade najmenej prosperujúcich členských štátov. Pre tieto krajiny sa navrhuje 
obmedzenie, ktoré je podstatne nižšie ako v rokoch 2007 až 2013. 
Kapitola 5 obsahuje prehľad cieľov politiky súdržnosti vrátane záväzku, ustanoveného v 
novej zmluve, k realizovaniu územnej súdržnosti a prepojenia so stratégiou Európa 2020. 
Zdôrazňuje sa v nej rôznorodosť cieľov politiky súdržnosti, ktorá vyvolala vlnu kritiky voči 
nahromadeniu cieľov a s tým spojenými nejasnosťami. Komisia nenavrhla žiadne zásadné 
zmeny všeobecných cieľov a ani neposkytla ďalšie spresnenie koncepcie v tejto oblasti. Síce 
sa uznáva doplnenie územného rozmeru v súlade so záväzkom ustanoveným v novej 
zmluve, avšak hlavným posolstvom je, že je potrebné užšie zosúladenie s cieľmi stratégie 
Európa 2020, čo zvyšuje obavy niektorých členských štátov a politických činiteľov z toho, 
že to poškodí tradičné kohézne ciele. Toto poukazuje na potrebu uviesť ciele tejto politiky 
do praxe, aby sa objasnil presný význam, dôsledky a kompromisy, ktoré sú súčasťou 
plnenia cieľov politiky súdržnosti. 
Územný rozmer je predmetom kapitoly 6. Vyzdvihuje sa v nej schopnosť politiky 
súdržnosti prispôsobovať sa osobitným potrebám a črtám území EÚ, ktorá je jej hlavnou 
prednosťou a ktorá by sa dala posilniť, ak by sa územná súdržnosť formálne ustanovila ako 
jeden z cieľov zmluvy. Komisia navrhuje posilniť mestskú agendu, povzbudiť funkčné 
zemepisné oblasti, podporovať oblasti, ktoré musia riešiť osobitné zemepisné alebo 
demografické problémy, a upevniť strategické prepojenie medzi medzinárodnou 
spoluprácou a makroregionálnymi stratégiami. Postoj voči niektorým prvkom výraznejšie 
normatívneho charakteru je zamietavý, čo nie je prekvapujúce. Územný rozmer by napriek 
tomu mohol byť na úrovni EÚ riadený s väčším dôrazom na stratégiu a prípadne byť 
založený na nedávno schválenej územnej agende 2020 s cieľom objasniť a posilniť budúce 
územné priority politiky súdržnosti. Prioritou sa tiež musí stať strategickejší prístup k 
územnému rozmeru spolupráce. K tomu patrí aj väčšia orientácia na priority a projekty so 
skutočne nadnárodným a cezhraničným významom, pričom sa treba snažiť o väčšie 
zosúladenie s hlavnými politikami, vonkajšou cezhraničnou spoluprácou 
a makroregionálnymi stratégiami, ako aj o zjednodušenie administratívnych požiadaviek. 
Kapitola 7, nazvaná Strategická súdržnosť a programovanie, sa sústreďuje na návrhy 
nového rámca plánovania a tematického zamerania. Ich súčasťou je zavedenie spoločného 
strategického rámca na úrovni EÚ, záväznejších národných zmlúv o partnerstve a väčší 
tematický dôraz na priority stratégie Európa 2020. Všeobecnú podporu si získalo vytvorenie 
spoločného strategického rámca, i keď zatiaľ nie je jasné, ako sa v ňom bude pristupovať k 
územnému rozmeru, ktorý je kľúčovým prvkom politiky súdržnosti. Okrem toho je na 
zvýšenie zodpovednosti za realizáciu dokumentu potrebná politická diskusia o tomto rámci, 
za účasti Rady ministrov a Európskeho parlamentu v procese schvaľovania.  Hlavnou 
výzvou pri zavedení záväzných zmlúv o partnerstve je zvýšenie administratívnej záťaže 
a nákladov. Hoci sa dospelo k všeobecnej dohode, pokiaľ ide o potrebu tematického 
zamerania, členské štáty sa nedohodli na tom, ako by sa malo zaviesť do praxe. I keď boli 
v zmluvách o partnerstve dohodnuté spoločné, pre jednotlivé členské štáty záväzné a na 
výsledky orientované ciele, veľmi dôležité je zabezpečiť flexibilitu v spôsobe, akým sa majú 
tieto ciele splniť, a pri výbere možností na intervenciu z rôznych politík. Taktiež je 
nevyhnutné zaručiť, aby sa v dôsledku tematického zamerania neznížila miera 
zabezpečovania integrovanej politiky na viacerých územných úrovniach. 
Kapitola 8 poskytuje prehľad nových myšlienok, pokiaľ ide o podmienky a stimuly ako 
súčasť agendy zameranej na výsledky a širšieho vývoja správy ekonomických záležitostí 
v EÚ. S cieľom odpovedať na kritiku týkajúcu sa účinnosti politiky súdržnosti a zabezpečiť, 
aby poskytovala merateľné a viditeľné výsledky a dôsledky, Komisia navrhuje zaviesť ex-
ante štrukturálne, výkonnostné a makroekonomické podmienky. I keď väčšina členských 
štátov k tejto otázke pristupuje opatrne, návrhy Komisie si vyžadujú vážne zamyslenie, ak 
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sa má riešiť pokračujúci kritický postoj k výkonnosti tejto politiky a ak sa má zlepšiť jej 
udržateľnosť a zvýšiť jej legitímnosť v inštitúciách EÚ a v očiach občanov. Navyše z 
posúdenia politickej citlivosti a po preskúmaní existujúcich štúdií vyplýva, že by bolo možné 
posilniť podmienky a stimuly, najmä pokiaľ ide o ex-ante podmienky a stimuly. 
Ďalšími predpokladmi modelu založeného na výkonoch sú efektívne monitorovanie, 
hodnotenie a schopnosť realizácie. Ako sa uvádza v kapitole 9, návrhy Komisie týkajúce 
sa monitorovania a hodnotenia stanovujú jasnejšie programové ciele vo fáze plánovania, 
priamejšie a presnejšie vypracúvanie správ, povinné plány hodnotenia a väčšie zameranie 
na posúdenia vplyvu. Návrhy vychádzajú z predchádzajúcich skúseností a sú v súlade 
s odporúčaniami vypracovanými v rôznych štúdiách, avšak členské štáty sa obávajú, že 
dodatočné povinnosti by znamenali menej pružnosti a väčšiu záťaž v administratívnej 
oblasti a pri podávaní správ. Veľmi dôležitá otázka, ktorej sa treba venovať, je spôsob, ako 
posilniť úlohu Európskeho parlamentu v strategickej diskusii o účinnosti politiky súdržnosti, 
najmä prostredníctvom intenzívnejšieho medziinštitucionálneho dialógu s Komisiou a Radou 
o výsledkoch a úspechoch politiky súdržnosti. V záujme podpory strategickej diskusie je 
potrebné posilniť poskytovanie informácií o vykonávaní, ktoré má Európsky parlament (a 
ďalší aktéri) k dispozícii, aby sa zabezpečila zodpovednosť tvorcov politiky. Jedným 
z bezprostredných opatrení by bola požiadavka, aby sa všetky údaje o vykonávaní 
programov, hodnotenia, výročné správy o vykonávaní a záverečné správy uverejnili na 
internete ihneď po ich sprístupnení/schválení. Ďalšou otázkou, ktorej sa v návrhoch Komisie 
venuje relatívne malý priestor, je potreba zvýšiť v zodpovedajúcej miere administratívne 
a technické kapacity určené na vytváranie, monitorovanie a hodnotenie programov, tak 
v členských štátoch, ako aj v Komisii. 
Kapitola 10 je venovaná modelu miery istoty spoločného systému riadenia. V rámci 
preskúmania nariadenia o rozpočtových pravidlách sa navrhujú ďalekosiahle zmeny 
štruktúry, najmä prenos súčasného modelu spoločnej poľnohospodárskej politiky na politiku 
súdržnosti prostredníctvom ročnej akreditácie, ročného zúčtovania a podávania správ, 
postupného ukončovania programov a nezávislých hodnotení. Vzhľadom na výrazný odpor 
členských štátov a neistý prínos, minimálne z krátkodobého hľadiska, je naliehavo potrebné 
zaručiť nepretržitosť existujúcich systémov riadenia a kontroly alebo aspoň nájsť spôsob, 
ako zosúladiť návrhy nariadenia o rozpočtových pravidlách so súčasnými opatreniami. 
Naliehavejšie je zjednodušenie finančného hospodárenia, záťaže spojenej s auditmi 
a inšpekciami, ktorá sa kladie na riadiace orgány programov a príjemcov, a zároveň 
zachovanie vysokej úrovne finančných kontrol. Súčasťou riešenia musí byť proporcionalita, 
pričom sa treba viac opierať o vnútroštátne systémy v prípadoch, keď sa preukázala ich 
efektívnosť. Rozšírenie postupov zjednodušených úhrad v prípade režijných výdavkov, ako 
sú štandardné jednotkové náklady a paušálne sumy, by tiež mohlo byť užitočné, treba však 
bližšie objasniť a posúdiť súčasné uplatňovanie zjednodušených nákladov.  
V kapitole 11 sa posudzuje čoraz významnejšia téma pridanej hodnoty, ktorej výklad je 
často veľmi obšírny a zahŕňa nielen vplyv na rozvoj, ale aj účinky v oblasti administratívy, 
vzdelávania a viditeľnosti, ako aj vedľajší dosah na vnútroštátne systémy a súvisiace 
zlepšenia v oblasti inovácie a výkonnosti. Popri návrhoch, ktorým sa venujú predchádzajúce 
kapitoly, s novými finančnými nástrojmi, finančnou komplementárnosťou, 
spolufinancovaním a zásadou partnerstva súvisia aj ďalšie návrhy na reformy týkajúce sa 
pridanej hodnoty.  
Hodnota negrantových finančných nástrojov sa síce uznáva, avšak členské štáty 
nechcú, aby sa ich manévrovací priestor na využívanie priamych dotácií zmenšil, 
a potrebné sú jednoduchšie, jasnejšie a pružnejšie pravidlá využívania takýchto nástrojov.  
Cieľom návrhov Komisie o komplementárnosti je zjednodušiť podávanie správ a odstrániť 
nejednotnosť pri podávaní správ o správe hospodárskych záležitostí, napriek tomu je 
naďalej otázne, ako zaručiť, aby výdavky na politiku súdržnosti boli skutočne doplnkové 
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k domácim výdavkom na regionálny rozvoj. Oveľa menej pozornosti sa venovalo otázke 
komplementárnosti politiky vo vzťahu ku kľúčovému politickému obsahu alebo procesu. Je 
veľmi dôležité vyčleniť malú časť zdrojov pre Komisiu, aby výraznejšie plnila riadiacu úlohu, 
a mala by sa vyžadovať väčšia oddanosť pridanej hodnote politiky v dokumentoch 
k programom a následných hodnoteniach. Flexibilnejšie pravidlo zrušenia viazanosti by tiež 
prispelo k pridanej hodnote politiky. Napokon by sa zásada partnerstva posilnila 
začlenením presnejších a overiteľných regulačných požiadaviek, zavedením prístupu 
opierajúceho sa o nezáväzné právne normy (tzv. soft law) a širším používaním technickej 
pomoci na fungovanie partnerstiev. Komisia však nepredložila žiadne konkrétne návrhy 
a členské štáty budú na tieto myšlienky reagovať zrejme odmietavo.  
Záverečná kapitola obsahuje závery štúdie a politické odporúčania na formulovanie 
pozície Európskeho parlamentu.   

 Štruktúra politiky: Kategória „dočasný“ si vyžaduje jednotný politický prístup 
vzhľadom na rôznorodosť financovaných regiónov s odlišným vývojom regionálneho 
rastu.  

 Ciele: Záväzok vykonávať efektívnejšiu a na výsledky zameranú politiku súdržnosti 
si vyžaduje uvedenie politiky do praxe s cieľom objasniť presný význam, dôsledky a 
kompromisy, ktoré sú súčasťou plnenia cieľov.  

 Územný rozmer spolupráce by sa mal posilniť týmito spôsobmi: zameraním sa na 
priority a projekty so skutočne nadnárodným a cezhraničným významom na základe 
riadnej územnej analýzy s cieľom dosiahnuť požadované výsledky; zjednodušením 
administratívnych požiadaviek; zaručením lepšieho zosúladenia s hlavnými 
politikami, vonkajšou cezhraničnou spoluprácou a makroregionálnymi stratégiami; 
požiadavkou, aby zúčastnené členské štáty vytvorili podporný politický rámec/rámec 
politiky s cieľom dokázať, že program EÚ je súčasťou širšej stratégie cezhraničnej 
alebo medzinárodnej spolupráce; a možnosťou pre členské štáty využívať zdroje na 
realizáciu jednotlivých druhov intervencií prispôsobených konkrétnym miestam, 
alebo povzbudzovaním ich v tomto využívaní. Zo všeobecnejšieho hľadiska by pre 
územný rozmer po všetkých stránkach bolo prínosom strategickejšie riadenie zo 
strany EÚ. Treba lepšie využiť možný prínos ORATE k vypracúvaniu politiky 
a plneniu.  

 Strategická súdržnosť a programovanie: Na zvýšenie zodpovednosti za spoločný 
strategický rámec je potrebná politická diskusia o tomto rámci, za účasti Rady 
ministrov a Európskeho parlamentu na postupe schvaľovania. I keď boli v zmluvách 
o partnerstve dohodnuté spoločné, záväzné a na výsledky orientované ciele 
jednotlivých členských štátov, je veľmi potrebné prejavovať flexibilitu pri 
vykonávaní, napríklad pokiaľ ide o spôsob, akým sa tieto ciele plnia, a o výber 
možností na intervenciu z rôznych politík. Je nevyhnutné zaručiť, aby sa v dôsledku 
tematického zamerania neznížila miera zabezpečovania integrovanej politiky na 
viacerých územných úrovniach. 

 Riadenie výkonnosti: Podmienky a stimuly by mali byť posudzované na základe 
toho, či: sú zamerané na zlepšenie účinnosti politiky súdržnosti; priamo súvisia 
s investíciami do politiky súdržnosti; ich môžu ovplyvňovať tvorcovia politiky; sa 
vyskytujú v obmedzenom počte; dodržiavajú zásadu subsidiarity a či sú založené na 
spoločnej dohode medzi členskými štátmi a Komisiou. 

 Monitorovanie, hodnotenie a schopnosť realizácie: Úloha Parlamentu 
v strategickej diskusii o výkonnosti politiky súdržnosti by sa mala posilniť, najmä 
formou intenzívnejšieho medziinštitucionálneho dialógu s Komisiou a Radou 
o výsledkoch a úspechoch politiky súdržnosti. Všetky údaje o vykonávaní 
programov, hodnotenia, výročné správy o vykonávaní a záverečné správy by sa mali 
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uverejniť na internete hneď po tom, ako sú k dispozícii, resp. ako boli schválené. 
Väčšiu podporu si vyžadujú administratívne a technické kapacity na navrhovanie, 
monitorovanie a hodnotenie programov v členských štátoch, ako aj v Komisii. 

 Spoločný systém riadenia: Je nutné zaručiť nepretržitosť existujúcich systémov 
riadenia a kontroly alebo minimálne nájsť spôsob, ako zosúladiť návrhy nariadenia 
o rozpočtových pravidlách so súčasnými opatreniami. Naliehavú prioritu predstavuje 
zjednodušenie finančného hospodárenia, záťaže spojenej s auditmi a inšpekciami, 
ktorá sa kladie na riadiace orgány programov a príjemcov.  

 Pridaná hodnota:  Je potrebné zaviesť od začiatku budúceho obdobia 
jednoduchšie, jasnejšie a flexibilnejšie pravidlá používania nástrojov finančného 
inžinierstva. Z hľadiska pridanej hodnoty financií alebo výdavkov nie je ešte 
vyriešená otázka, ako zaistiť, aby výdavky v oblasti súdržnosti boli skutočne 
doplnkové k domácim výdavkom na regionálny rozvoj. V snahe podporiť 
komplementárnosť politiky je veľmi dôležité vyčleniť malú časť zdrojov pre Komisiu, 
aby výraznejšie plnila riadiacu úlohu. Mal by sa vyžadovať oveľa záväznejší a 
zodpovednejší prístup k pridanej hodnote politiky, najmä v programových 
dokumentoch a následných hodnoteniach. Flexibilnejšie pravidlo zrušenia viazanosti 
by mohlo prispieť k inováciám a experimentovaniu. 

 


