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ŠTÚDIA 

ZHRNUTIE 

Anotácia 

Táto štúdia sa zameriava na stratégiu Európa 2020 s osobitným zreteľom na 
sedem hlavných iniciatív tejto stratégie (Inovácia v Únii, Digitálna agenda, 
Priemyselná politika, Európa efektívne využívajúca zdroje, Mládež v pohybe, 
Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta a Európska platforma proti 
chudobe). V tejto štúdii sa skúma súdržnosť uvedených iniciatív s kohéznou 
politikou vzhľadom na programové obdobie 2014 – 2020 a určujú sa v nej 
spôsoby integrácie hlavných iniciatív do budúceho spoločného strategického 
rámca. V tejto správe sa na základe viacerých podrobných prípadových štúdií 
dôkladne posudzujú skúsenosti získané pri vykonávaní lisabonskej stratégie 
v súvislosti so štrukturálnymi fondmi. V prípade každej hlavnej iniciatívy sa 
uvádzajú podrobné plány opatrení spolu s informáciami o tom, kto, čo, kedy 
a akým spôsobom by mal uskutočniť z krátkodobého, strednodobého 
a dlhodobého hľadiska. V závere tejto správy sa uvádzajú odporúčania týkajúce 
sa vykonávania hlavných iniciatív pomocou nástrojov kohéznej politiky.  
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ZOZNAM SKRATIEK 
 

VSV výročná správa o vykonávaní 

AT Rakúsko 

BMUKK Spolkové ministerstvo školstva, umenia a kultúry (Rakúsko) 

mld. miliarda 

kat. kategória 

CS cezhraničná spolupráca 

KF Kohézny fond 

CIP rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie 

CO2 oxid uhličitý 

KONV konvergencia 

KP kohézna politika 

CRES Centrum pre obnoviteľné zdroje 

SSR spoločný strategický rámec 

SZP sociálna zodpovednosť podnikov 

GR Generálne riaditeľstvo 

HRSS hospodársky rozvoj a sociálna súdržnosť (Taliansko) 

SDM strategický dokument pre Mezzogiorno 

PNSD predbežný národný strategický dokument (Taliansko) 

napr. napríklad 

EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

EBOR Európska banka pre obnovu a rozvoj 

EK Európska komisia 

EŠD ekologicky škodlivé dotácie 

EIF Európsky investičný fond 

EIP Program pre podnikanie a inovácie 

EIT Európsky inovačný a technologický inštitút 

EMCO spoločné zásady, Výbor pre zamestnanosť 

EFNRH Európsky fond pre námorné otázky a rybné hospodárstvo 

EP Európsky parlament 

EPMF európsky nástroj mikrofinancovania Progress 
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EVP európsky výskumný priestor 

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 

ERIC Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru 

ESCO Európsky rámec pre zručnosti, znalosti a zamestnanosť 

ESF Európsky sociálny fond 

ESFRI Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry 

EÚS európska územná spolupráca 

GFPR grécky fond pre podnikanie a rozvoj 

EÚ Európska únia 

EÚ-12 členské štáty, ktoré pristúpili k EÚ v rokoch 2004 a 2007 

EÚ-15 členské štáty EÚ pred rozšírením v roku 2004 

EURES Európske služby zamestnanosti 

OPKI 

 

operačný program pre konkurencieschopnosť a inovácie  

(Grécko) 

EYE Erasmus pre mladých podnikateľov 

OPEPZZK 
operačný program pre energetiku, prírodné zdroje a zmenu klímy 
(Grécko) 

HI hlavné iniciatívy 

FISCALIS program spolupráce v rámci EÚ, ktorý umožňuje vnútroštátnym 
daňovým správam vytvárať a vymieňať si informácie a expertízy 

RP7 siedmy rámcový program v oblasti výskumu 

G20 ministri financií a guvernéri centrálnych bank z 20 hlavných 
hospodárstiev 

           G8 fórum pre predstaviteľov vlád ôsmich najväčších svetových 
hospodárstiev 

HDP hrubý domáci produkt 

GIF Fond na podporu rýchlorastúcich a inovačných MSP 

ZVO zelené verejné obstarávanie 

IĽK investície do ľudského kapitálu 

HORIZON 
2020 

Horizont 2020 – výskumný program na obdobie 2014 – 2020 (FP7, 
CIP a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)) 

HR ľudské zdroje 

SO sprostredkovateľské orgány 

IKT informačné a komunikačné technológie 
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PPP-IKT Program na podporu politiky informačných a komunikačných 
technológií 

ILO Medzinárodná organizácia práce 

JASMINE Spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe 

JEREMIE Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky 

JESSICA Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských 
oblastiach 

STS Spoločný technický sekretariát 

ZIS vytváranie znalostných a inovačných spoločenstiev 

LCA posudzovanie životného cyklu 

LIFE+ finančný nástroj pre životné prostredie 

CV celoživotné vzdelávanie 

PDV práva duševného vlastníctva 

MRO miestne a regionálne orgány 

RO riadiaci orgán 

Mbit/s milión bitov za sekundu 

Ministerstvo pre životné prostredie, energetiku a politiku v oblasti 
zmeny klímy (Grécko) MŽPEZK 

mil. milión 

MS členský štát 

neup. neuplatňuje sa 

MVO mimovládna organizácia 

NPR národný program reforiem 

NSRR národný strategický referenčný rámec 

OP operačný program 

HVCH hodnotenie vplyvu chudoby 

MOP medziregionálne operačné programy 

NOP národné operačné programy (Taliansko) 

VaV výskum a vývoj 

RKZ regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

SOE systémy na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov 

ROP regionálny operačný program 

RSFF finančný nástroj s rozdelením rizika 

VaV výskum a vývoj 

 5 



Tematická sekcia B: Štrukturálna a kohézna politika 
 

 

 6 

VTR výskum a technologický rozvoj 

VTRI výskum, technologický rozvoj a inovácie 

SET strategická energetická technológia 

SEPA jednotná oblasť platieb v eurách 

ŠF štrukturálne fondy 

SK Slovensko 

MSP malé a stredné podniky 

TP technická pomoc 

ZFEÚ Zmluva o fungovaní Európskej únie 

TEN transeurópske siete 

ÚPZ územný pakt o zamestnanosti 

ZEÚ Zmluva o Európskej únii 

TC tematický cieľ 

OSN Organizácia Spojených národov 

USA Spojené štáty americké 

OVP odborné vzdelávanie a príprava 

RSV rámcová smernica EÚ o vode 
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ZHRNUTIE 

Súvislosti 

Stratégia Európa 2020 bola predložená v roku 2010 a mala by byť základnou stratégiou pre 
Európu do roku 2020. Táto stratégia nadväzuje na lisabonskú stratégiu a jej cieľom je 
vyhnúť sa chybám z minulosti. V rámci siedmich hlavných iniciatív stratégie sa vytvárajú 
synergie medzi rôznymi tematickými oblasťami na rôznych úrovniach. Hlavné iniciatívy 
udávajú smer v tematických oblastiach, akými sú inovácie, digitalizácia, chudoba, 
zamestnanosť, priemysel, mládež a efektívne využívanie zdrojov. Tieto tematické oblasti sa 
vzťahujú na mnoho rôznych európskych a vnútroštátnych oblastí politík a týkajú sa rôznych 
európskych nástrojov, predovšetkým nástrojov kohéznej politiky.  
Stratégiou Európa 2020 sa nahrádza lisabonská agenda. Tematický vplyv lisabonskej 
agendy možno nájsť v rôznych politikách a nástrojoch Európskej únie. Hospodárska kríza 
však významným spôsobom ovplyvnila základnú líniu tejto agendy a v dôsledku toho 
nebolo možné dosiahnuť stanovené ciele. Je však otázne, či sa uvedené ciele nepodarilo 
naplniť iba v dôsledku krízy alebo či bola ich realizácia nedostatočná už od začiatku. V 
nedávnom preskúmaní1 sa odhalili rôzne problémy spojené s lisabonskou agendou, 
predovšetkým jej zložitosť a nedostatočné presadzovanie zo strany členských štátov. 
Pri tvorbe programov kohéznej politiky sa okrem iného vychádzalo z takzvaných 
lisabonských kódov. Táto „lisabonizácia“ kohéznej politiky mala výrazný vplyv na tematické 
rozdelenie, procesu však stále chýbala nevyhnutná zodpovednosť zo strany členských 
štátov. Prostredníctvom lisabonskej stratégie sa v rámci kohéznej politiky presadzoval 
tematický prístup, ktorý poskytuje niekoľko významných poučení, pričom ide o úspechy, 
ako aj o neúspechy.  
Súčasný návrh kohéznej politiky na programové obdobie 2014 – 2020 sa nachádza vo fáze 
vývoja a Európsky parlament sa usiluje o lepšie vykonávanie stratégie Európa 2020 na 
európskej úrovni a (najmä) na úrovni členských štátov. V tejto súvislosti chce Európsky 
parlament podrobnejšie monitorovať vnútroštátne iniciatívy prostredníctvom dodržiavania 
zásady subsidiarity, vytvorenia koherentného návrhu na financovanie cieľov stratégie 
Európa 2020 a zabezpečením toho, aby boli politické reformy Európskej komisie v súlade s 
hlavnými iniciatívami stratégie Európa 20202. 
Používanie nástrojov kohéznej politiky na vykonávanie hlavných iniciatív si vyžaduje 
venovať pozornosť ich vzájomnej previazanosti. Spojitosť medzi súčasným návrhom 
kohéznej politiky a hlavnými iniciatívami však stále nie je jasná. V tejto súvislosti sú 
potrebné jednoznačné plány s cieľom stanoviť, akým spôsobom môžu rôzne úrovne činnosti 
a rôzne nástroje prispieť k hlavným iniciatívam.  

                                                 
1  Európska komisia (2010), Hodnotenie Lisabonskej stratégie, Pracovný dokument útvarov Komisie, SEK(2010) 

114 v konečnom znení, Brusel, 2.2.2010. 
2  Európsky parlament (2011), Štrukturálne a kohézne politiky do roku 2020:  nástroje na prekonanie krízy, 

oznámenie, Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky, Tematická sekcia B: Štrukturálna a kohézna politika, 
Brusel, november 2011. 
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Hlavné iniciatívy a ich vykonávanie v rámci európskych politík 

Táto štúdia poskytuje prehľad siedmich hlavných iniciatív a poukazuje na možné 
prostriedky ich vykonávania v rámci európskych politík a najmä v rámci nástrojov kohéznej 
politiky.  V stratégii Európa 2020 sa uvádza sedem hlavných iniciatív: 
1. Inovácia v Únii 

2. Digitálna agenda pre Európu 

3. Priemyselná politika vo veku globalizácie 

4. Európa efektívne využívajúca zdroje 

5. Mládež v pohybe 

6. Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta 

7. Európska platforma proti chudobe 

Hlavné iniciatívy zodpovedajú cieľom a úlohám tejto stratégie. Tematické zameranie 
hlavných iniciatív je však viacrozmerné a zohľadňuje niekoľko rôznych úrovní činnosti 
(Európska únia, členské štáty, miestne a regionálne úrovne) v snahe dosiahnuť príslušné 
ciele stratégie Európa 2020. Niektoré z týchto iniciatív sa vyvinuli z predchádzajúcich 
projektov a programov a nadväzujú na existujúce základy (napr. Inovácia v Únii, Digitálna 
agenda). V dôsledku toho sa tieto hlavné iniciatívy nachádzajú v pokročilom štádiu vývoja a 
súvisiaca dokumentácia obsahuje podrobné akčné plány na zlepšenie. Ďalšie iniciatívy sú 
menej rozvinuté (napr. Platforma proti chudobe, Mládež v pohybe). Tieto dve iniciatívy sú 
sociálne orientované, a preto im chýba hospodársky impulz predtým uvedených tém. 
Vykonávanie sociálne orientovaných iniciatív má okrem toho vo všeobecnosti lokálnejší a 
regionálnejší charakter než vykonávanie priemyselných a inovačných iniciatív. Štúdia 
poskytuje prehľad týkajúci sa každej z hlavných iniciatív.  
Z viacrozmerného charakteru iniciatív vyplýva určité tematické prekrývanie sa rôznych 
smerov. Hlavné iniciatívy nemajú svoje vlastné rozpočty a ich vykonávanie závisí od 
efektívnej koordinácie a riadenia rôznych finančných zdrojov. Z posúdenia rôznych 
dokumentov o hlavných iniciatívach, ktoré sú k dispozícii, ako aj súčasného návrhu 
kohéznej politiky je úplne zrejmé, že tento návrh kohéznej politiky3 výslovne nezahŕňa 
hlavné iniciatívy, v dokumentoch informujúcich o hlavných iniciatívach sa však uvádza 
niekoľko nástrojov finančnej pomoci, konkrétne Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 
a Európsky sociálny fond (ESF). Ďalšie nástroje politiky, predovšetkým siedmy rámcový 
program (RP7) a jeho nástupca Horizont 2020 obsahujú priame a jednoznačné odkazy na 
príslušné hlavné iniciatívy. Vykonávanie hlavných iniciatív sa však do značnej miery opiera 
o finančnú podporu z nástrojov kohéznej politiky.  
V súčasnom návrhu kohéznej politiky sa hlavné iniciatívy sotva spomínajú. Tento návrh sa 
nesie v duchu 11 tematických cieľov, ktoré sa týkajú všetkých piatich fondov zahrnutých do 
podporného rámca Spoločenstva (Kohézny fond (KF), EFRR, ESF, Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond pre námorné otázky 
a rybné hospodárstvo (EFNRH)). Hoci sú tieto ciele veľmi dôležité pre hlavné iniciatívy, 
nezohľadňujú sa v nich akčné plány navrhnuté v oznámeniach o hlavných iniciatívach.  

 
3  Európska komisia (2011), Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného 
hospodárstva zahrnuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1083/2006, SEC(2011) 1141 final, SEC(2011) 1142 final, COM(2011) 615 v konečnom 
znení, Brusel, 6.10.2011. 
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Z porovnania rôznych tematických cieľov, rôznych oblastí financovania a tematického 
zamerania hlavných iniciatív vyplývajú tieto skutočnosti. V prípade hlavných iniciatív 
Digitálna agenda, Inovácia v Únii a Priemyselná politika pokrýva EFRR široké spektrum 
príslušných tém, úloha EFRR v súvislosti s iniciatívou Európa efektívne využívajúca zdroje 
však nie je úplne jasná. Pokiaľ ide o sociálne faktory, hlavné iniciatívy Nové zručnosti 
a nové pracovné miesta a Európska platforma proti chudobe sa týkajú najmä ESF. Hoci je 
iniciatíva Mládež v pohybe do určitej miery menej dôležitá v súvislosti s ESF, vzťahujú sa na 
ňu iné nástroje, ktoré nesúvisia s kohéznou politikou, ako napríklad program celoživotného 
vzdelávania. V rámci EPFRV a EFNRH sa priamo uvádza prispievanie k inovácii, zlepšovanie 
infraštruktúry IKT, efektívne využívanie zdrojov, podporovanie MSP a rozvíjanie zručností. 

Príklady vykonávania lisabonskej stratégie v súčasnom 
programovom období 

Lisabonská stratégia celkovo ovplyvnila súčasné programové obdobie 2007 – 2013 z 
hľadiska tematiky a zapojenia regionálnej a miestnej úrovne. Najväčší vplyv možno 
pozorovať v národných referenčných rámcových programoch a operačných programoch. 
Pokiaľ ide o účasť zainteresovaných strán na centrálnej a regionálnej úrovni, vo väčšine 
prípadov bola do prípravy a vykonávania lisabonských tém zapojená iba centrálna úroveň. 
Najnižšiu účasť pri vykonávaní lisabonských tém možno konštatovať v členských štátoch, 
kde sa uprednostňujú projekty materiálnej infraštruktúry alebo kde sa tieto projekty zdedili 
z predchádzajúceho obdobia. Iba členské štáty, ktoré prekračujú určitú úroveň HDP na 
obyvateľa a ktoré majú dlhšiu históriu členstva v Európskej únii, sa zameriavali na projekty 
nemateriálnej infraštruktúry, ktoré boli oveľa viac prepojené s lisabonskou agendou.  
Vykonávanie lisabonských tém sa vo väčšine prípadov považovalo za záväzné a riadiace 
orgány zosúladili rozpočty operačných programov viac-menej ľubovoľným spôsobom. V 
niektorých prípadoch sa lisabonské kódy do existujúcich stratégií zahrnuli až následne. To 
isté platí v prípade niektorých programových procesov, do ktorých bola zapojená regionálna 
a miestna úroveň. V členských štátoch s decentralizovanou verejnou správou sa regionálne 
subjekty zapájali v rámci celého programového procesu a v členských štátoch s 
centralizovanou verejnou správou sa účasť týchto subjektov považovala za nevyhnutnú 
záťaž. Ďalšie rozdiely možno badať v členských štátoch, kde si veľkosť krajiny vyžaduje 
väčšmi decentralizovaný prístup.  
Ďalší rozdiel možno badať medzi projektmi materiálnej infraštruktúry a nemateriálnymi 
inovačnými a sociálnymi projektmi. Kým materiálne projekty sa riadia viac na centrálnej 
úrovni, inovačné a sociálne projekty sa riadia na regionálnej alebo miestnej úrovni. Voľba 
medzi centrálnym a regionálnym vykonávaním je takisto otázkou účinnosti.  Členské štáty 
regionalizované skôr na základe nevyhnutnosti než histórie (napr. z dôvodu ich veľkosti, 
ako Poľsko) čelia tejto dileme viac, s rôznou mierou dosiahnutého úspechu. Niektoré 
tematické oblasti a rozsiahle politiky (napr. Digitálna agenda) sú rozdelené do národných a 
regionálnych operačných programov a vykonávajú sa viacerými spôsobmi.  
Proces monitorovania vykonávania lisabonskej stratégie nebol záväzný, a preto sa vo 
väčšine výročných správ o vykonávaní neuvádza aktualizované orientačné rozdelenie 
rozpočtu. V praxi niektoré členské štáty zahrnuli lisabonské kódy do systémov predkladania 
správ, rozdiely v týchto systémoch však neumožňujú žiadne komplexné zhodnotenie 
lisabonizácie.  
Rôzne spôsoby uskutočňovania projektov týkajúcich sa lisabonskej stratégie dokazujú, že 
vykonávanie týchto projektov nemožno zovšeobecniť na dobré a zlé. Prípadové štúdie však 
ukazujú, že najúspešnejšími projektmi sú projekty s určitým zastrešujúcim charakterom. 
Vo Švédsku je A&O jednou z piatich národných tematických skupín ESF, v rámci ktorých sa 
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šíria skúsenosti z projektov. Úlohou A&O je zhromažďovať, analyzovať a poskytovať 
skúsenosti získané z projektov týkajúcich sa vzdelávania na pracovisku. Cieľom je 
presadzovať hodnotu ďalšieho vzdelávania na pracovisku pre subjekty aktívne na trhu 
práce, akými sú napríklad organizácie zamestnávateľov a politickí činitelia.  
Írsky program týkajúci sa trhu práce s názvom Rovnaké podmienky v práci bol zameraný 
na reformu a rozvoj politík a praxe v oblasti ľudských zdrojov s cieľom vytvoriť vyrovnanejší 
a dostupnejší trh práce. Aktivačné opatrenia sú zamerané na zamestnávateľov, 
poskytovateľov služieb a znevýhodnené skupiny (starší ľudia, ľudia so zdravotným 
postihnutím, cestujúci, osamelí rodičia, ženy, etnické menšiny a utečenci) v rámci štyroch 
hlavných odvetví zamestnanosti v Írsku, konkrétne v zdravotníctve, v sektore miestnej 
verejnej správy, v súkromnom sektore a v rozsiahlom sektore zameranom na spoločenstvá 
a dobrovoľníctvo. 
V Poľsku nebol ako prípadová štúdia vybratý žiadny konkrétny projekt. Poľské orgány 
namiesto toho poukázali na celkové vykonávanie stratégie v oblasti inovácií, pričom na 
vykonávanie tejto tematickej oblasti použili kombinovaný prístup zhora nadol 
(centralizovaný operačný program) a zdola nahor (každé vojvodstvo4 má vlastný program 
pre inovácie).  
Cezhraničné programy sa do veľkej miery realizujú prístupom zdola nahor za významnej 
účasti regionálnych a miestnych subjektov. Cezhraničné projekty však čelia rôznym 
problémom, ako sú napríklad jazykové a kultúrne bariéry. V takýchto prípadoch sa realizuje 
viac projektov nemateriálneho charakteru zameraných na podporu rôznych druhov 
hospodárskej cezhraničnej interakcie.  
V niektorých prípadoch sa preukázalo, že zapojenie príliš veľkého počtu administratívnych 
úrovní môže brániť úspešnej tvorbe projektov. Centrálna správa v Grécku napríklad do 
realizácie systémov účinne využívajúcich zdroje nezapojila miestnu správu, ale priamo 
prijímateľov. Je veľmi pravdepodobné, že týmto prístupom sa ušetrilo značné 
administratívne úsilie.  
Aj keď sa prípadové štúdie líšia v tematickom zameraní a riadení, poskytujú iba slabý obraz 
o vykonávaní lisabonskej agendy na európskej úrovni. Z prípadových štúdií však 
jednoznačne vyplýva, že proces vykonávania sa týka nielen úrovne projektu, ale aj celého 
cyklu riadenia programu a širšieho kontextu.  
Nedávna finančná kríza, ktorá vypukla v roku 2008, však mala na súčasné programové 
obdobie 2007 – 2013 zásadný vplyv. Keďže lisabonská agenda bola navrhnutá pred rokom 
2008, niektoré aspekty neboli počas obdobia krízy vhodné a žiaduce. Hoci sa lisabonská 
agenda vyvíjala správnym smerom, v rámci jej vykonávania chýbala určitá dôslednosť, 
a preto sa členské štáty domnievali, že celý projekt má nedostatočnú praktickú hodnotu.  

Plány pre hlavné iniciatívy 

Hlavné iniciatívy sa s cieľom stanoviť správny spôsob vykonávania podrobili všeobecnej 
analýze, pričom sa v každom prípade vymedzili a zodpovedali otázky týkajúce sa toho, kto, 
čo, na akej úrovni, kedy a akým spôsobom uskutočňuje. V prípade každej hlavnej iniciatívy 
sa vypracoval podrobný prehľad, no spoločný prístup k vykonávaniu neexistuje. Niektoré 
hlavné iniciatívy predpokladajú značné úsilie na úrovni EÚ v krátkodobom horizonte (napr. 
Digitálna agenda a Priemyselná politika), kým iné fungujú na úrovni členských štátov, 
pričom činnosti sa vykonávajú v strednodobom až dlhodobom horizonte (napr. Európska 
platforma proti chudobe).   

 
4  Administratívna oblasť v Poľsku 
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Charakteristika činnosti ako krátkodobej, strednodobej alebo dlhodobej závisí od členského 
štátu a jeho príslušných riadiacich štruktúr. Činnosti, ktoré sa majú zrealizovať v krátkom 
čase vo viac rozvinutých regiónoch, sú často dlhodobými problémami v menej rozvinutých 
regiónoch. Pri posudzovaní finančných prostriedkov a politických nástrojov možno, naopak, 
badať pomerne univerzálnu schému. Kým Horizont 2020 je viac-menej univerzálnym 
nástrojom relevantným takmer pre všetky hlavné iniciatívy, iné nástroje sa zameriavajú na 
konkrétne činnosti. V oblasti kohéznej politiky možno identifikovať jasné rozdelenie úloh, 
pričom EFRR zahŕňa materiálne prvky (t. j. fyzickú infraštruktúru) a ESF zahŕňa 
nemateriálne prvky (t. j. ľudské zdroje a zručnosti). EPFRV a EFRH dopĺňajú EFRR v 
príslušných oblastiach a Kohézny fond v prípade potreby preberá zodpovednosť za niektoré 
materiálne prvky, predovšetkým v súvislosti s hlavnou iniciatívou Európa efektívne 
využívajúca zdroje. 
Každý plán však zahŕňa činnosti na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. 
Tieto činnosti sú podrobne uvedené a zoskupené podľa členských štátov s prevahou 
prechodných a rozvinutých regiónov a členských štátov s prevahou menej rozvinutých 
regiónov. V ďalej uvedených odsekoch sa uvádza prehľad o týchto plánoch.  
Cieľom hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii je podpora politík v oblasti výskumu, vývoja a 
inovácií v súvislosti s témami, akými sú zmena klímy, energetická účinnosť a účinnosť 
využívania zdrojov, zdravie a demografické zmeny. Táto hlavná iniciatíva by mala 
poskytovať súčinnosť medzi rôznymi politikami a nástrojmi na európskej úrovni a úrovni 
jednotlivých členských štátov. Ide o rôzne európske nástroje (napr. siedmy rámcový 
program pre výskum, program celoživotného vzdelávania, EFRR, ESF atď.) najmä v tejto 
tematickej oblasti, hoci členské štáty majú aj vnútroštátne a regionálne politiky a programy 
týkajúce sa tejto oblasti. Táto hlavná iniciatíva poskytuje príležitosť vytvoriť jednotný rámec 
pre inováciu, musí sa však vytvoriť kompromis medzi napĺňaním cieľov súdržnosti a 
podporou excelentnosti. Na jednej strane existuje zvyšujúca sa globálna 
konkurencieschopnosť, a na strane druhej nedostatok verejných financií a fragmentované 
prevádzkové prostredie. Z krátkodobého hľadiska existuje na úrovni EÚ rozsiahly súbor 
činností zameraných na vymedzenie a štandardizáciu tohto rámca a na začatie osobitných 
podporných mechanizmov (napr. v oblasti mobility výskumných pracovníkov). Týmito 
činnosťami sa napĺňajú ciele súdržnosti a výkonnosti zo strednodobého hľadiska, čo vedie k 
posilneniu európskeho výskumného priestoru z dlhodobého hľadiska. Na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni nie sú potrebné žiadne nové prelomové riešenia,  namiesto 
toho je potrebné prijať stabilné a jednotné kroky zamerané na zlepšenie existujúcich 
štruktúr, upraviť a skoordinovať nástroje a zlepšiť výskumnú infraštruktúru. 
Cieľom hlavnej iniciatívy Digitálna agenda je podporiť jednotný digitálny trh 
prostredníctvom zlepšenia rýchleho a ultrarýchleho internetu a interoperabilných aplikácií. 
Zahŕňa to prístup k širokopásmovému pripojeniu pre všetky regióny Európy do roku 2013, 
zvýšenie rýchlostí internetu (minimálne 30 Mbit/s) do roku 2020 a viac ako 50 percent 
európskych domácností pripojených k internetu s rýchlosťou nad 100 Mbit/s. Táto hlavná 
iniciatíva sa zameriava na rozsiahle zlepšovanie materiálnych a nemateriálnych faktorov 
týkajúcich sa IKT. Potenciál rámca jednotného trhu pre IKT a silný vplyv trhu na IKT sú 
významnou hnacou silou úspechu v súvislosti s touto iniciatívou. Na druhej strane táto 
orientácia trhu môže takisto viesť k zlyhaniu trhu, čo si bude vyžadovať určitú formu 
verejného zásahu. Platí to najmä v prípade krajín EÚ-12, ktorým často chýba dostatočná 
základná infraštruktúra v rámci ich siete IKT. Na úrovni EÚ sa v krátkodobom horizonte 
predpokladá vytvorenie právneho a procedurálneho rámca vrátane usmernení pre členské 
štáty. Povedie to k vytvoreniu schopných európskych agentúr a vymedzeniu 
interoperabilnej a cezhraničnej siete v strednodobom horizonte a k celoeurópskej 
elektronickej správe v dlhodobom horizonte. Na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
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úrovni sa z krátkodobého až strednodobého hľadiska kladie dôraz na zlepšenie zručností v 
oblasti IKT a zo strednodobého až dlhodobého hľadiska na zlepšenie infraštruktúry. 
Hlavná iniciatíva Priemyselná politika vo veku globalizácie sa zameriava na aspekty 
hospodárstva, podnikania a pracovnej sily, pričom sa zohľadňujú okrem iného inovácie, 
efektívne využívanie zdrojov, podnikateľské prostredie, jednotný trh a zlepšenie podpory 
MSP. Toto široké tematické spektrum však môže viesť k oslabenému zameraniu, pričom 
hospodárska súťaž medzi členskými štátmi, nedostatočná koordinácia a prehlbovanie 
existujúcich rozdielov takisto ohrozujú efektívnosť. Z krátkodobého hľadiska je základným 
cieľom na úrovni EÚ vytvoriť priemyselnú politiku EÚ spolu s príslušnými právnymi 
predpismi a usmerneniami. Zo strednodobého až dlhodobého hľadiska sú kľúčovými 
výzvami horizontálny prístup k priemyselnej politike, skvalitnenie noriem EÚ a podpora 
efektívneho využívania zdrojov.  
Na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni sa z krátkodobého až strednodobého 
hľadiska kladie dôraz na zlepšovanie zručností, znižovanie administratívnej záťaže pre MSP 
a zabezpečenie stabilného a dôveryhodného prevádzkového prostredia pre MSP. Zo 
strednodobého hľadiska je cieľom reštrukturalizácia priemyselných odvetví a podpora 
efektívneho využívania zdrojov a dlhodobým cieľom sú využívanie telematiky a vytvorenie 
efektívnych dopravných a logistických sietí.  
Hlavná iniciatíva Európa efektívne využívajúca zdroje zahŕňa veľmi široké spektrum 
týkajúce sa efektívneho využívania zdrojov a ochrany životného prostredia v súvislosti so 
všetkými politikami a programami na európskej a vnútroštátnej úrovni, pričom dôraz sa 
kladie na horizontálny charakter tejto témy. Tento horizontálny rozmer však znamená, že 
účinnosť a efektívnosť možno dosiahnuť iba prostredníctvom celoeurópskeho vykonávania. 
Rýchlo rastúce „zelené“ priemyselné odvetvie v EÚ môže byť veľkou globálnou výhodou. 
Európsky priemysel zároveň čelí svetovej priemyselnej konkurencii s nízkymi cenami 
výrobkov a nízkymi normami v oblasti ochrany životného prostredia a prijímanie prísnych 
legislatívnych zmien v súvislosti s efektívnym využívaním zdrojov sa preto toho stáva 
menej vítaným. Na úrovni EÚ sa v krátkodobom horizonte plánuje množstvo činností, ktoré 
zahŕňajú okrem iného vytváranie nových vízií a stratégií (napr. v oblasti biodiverzity), 
revíziu existujúcich politík a zavádzanie do praxe prostredníctvom finančných nástrojov, 
štruktúr a monitorovacích opatrení. V strednodobom horizonte sa predpokladá vytvorenie 
konkrétnych nástrojov (napr. posudzovanie životného cyklu, environmentálne označovanie, 
ekologické verejné obstarávanie a ďalšie) vedúcich k dlhodobej podpore výskumu, 
zavedenie trhových nástrojov a zrušenie kontraproduktívnych dotácií. Na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni sa z krátkodobého hľadiska kladie dôraz na dokončenie 
právneho a administratívneho rámca (v prípade potreby), čo v strednodobom až 
dlhodobom horizonte povedie ku konkrétnemu vykonaniu veľmi špecifických činností (napr. 
energetická účinnosť budov, rozvoj technológií skladovania, zavádzanie daňových stimulov 
atď.). 
Hlavná iniciatíva Mládež v pohybe sa zaoberá vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí, z 
čoho vyplývajú činnosti týkajúce sa vzdelávacej a profesijnej mobility a zjednodušovania 
vstupu na trh práce. Zrejmé výhody koordinácie a harmonizácie politík a systémov 
členských štátov sú do určitej miery potlačené dlhými časovými obdobiami, ktoré sú 
potrebné na to, aby investície do vzdelávania priniesli ovocie, pričom naviazanie na miestny 
trh práce a odliv mozgov môžu predstavovať ďalšie prekážky. V krátkodobom horizonte 
spočíva výzva na úrovni EÚ vo vymedzení agendy modernizácie vzdelávania, ktorá sa má 
uskutočniť prostredníctvom príslušných programov (napr. Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus) v strednodobom horizonte. Na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni sa dôraz kladie na bezodkladné zlepšenie 
prístupu na trh práce, pričom investície do infraštruktúry a ľudských zdrojov a vytváranie 
kvalifikačných rámcov v strednodobom horizonte by mali viesť k zlepšeniu výsledkov 
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vzdelávania a zníženiu miery predčasného ukončenia školskej dochádzky v dlhodobom 
horizonte.  
Hlavná iniciatíva Nové zručnosti a nové pracovné miesta je úzko spätá s iniciatívou 
Mládež v pohybe, pričom dôraz sa presúva na odbornú prípravu zameranú na vzdelávanie 
vychádzajúce z dopytu a vzdelávanie na pracovisku. Hlavným problémom je zosúladenie 
zodpovedajúcich zručností s dopytom na trhu práce a harmonizácia na úrovni EÚ. 
Vnútroštátne kompetencie predstavujú v tejto oblasti vážnu prekážku a vnútroštátne 
verejné správy by sa mohli nedostatočne alebo príliš pomaly prispôsobovať rýchlemu 
vývoju potrieb podnikov, a preto sa zdôrazňujú prístupy týkajúce sa vzdelávania na 
pracovisku. Na úrovni EÚ sa v krátkodobom horizonte dôraz kladie na revíziu príslušných 
smerníc a politík a v strednodobom horizonte sa dôraz kladie na vytvorenie fondu pre 
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni, kde sa vykonávajú hlavné činnosti, by sa verejné správy v krátkodobom až 
strednodobom horizonte mali zamerať na zlepšovanie zručností, investície do infraštruktúry 
a podporu samostatnej zárobkovej činnosti a podnikania. V strednodobom až dlhodobom 
horizonte sa dôraz presúva na konkrétne programy týkajúce sa odbornej prípravy 
a zručností a na rámce celoživotného vzdelávania. Vytvorenie rámcov flexiistoty sa spomína 
ako dlhodobá záležitosť.  
V rámci hlavnej iniciatívy Európska platforma proti chudobe sa rieši rozdiel medzi 
blahobytom a chudobou (s dôrazom na nezamestnanosť) v celej Európe. Hlavným cieľom je 
zviditeľniť problém chudoby v rámci každodennej agendy. S cieľom zjednodušiť fundovanú 
diskusiu o tomto probléme sa rieši nedostatok príslušných údajov na podporu teoretických 
úvah. Táto oblasť však nie je bez problémov, keďže členské štáty nemajú dostatok kapacity 
alebo ochoty (z rôznych dôvodov) vykonávať potrebné činnosti. Na úrovni EÚ je podpora 
výskumu založeného na dôkazoch v krátkodobom horizonte nevyhnutnou podmienkou, čo 
by malo viesť k strednodobej podpore iniciatív sociálneho hospodárstva a partnerstiev. Na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, kde sa vykonávajú hlavné činnosti, by sa 
verejné správy mali zamerať na zlepšovanie politík a koordinácie v krátkodobom horizonte, 
s podporou výskumu založeného na dôkazoch v strednodobom horizonte, pričom 
z dlhodobého hľadiska by to malo viesť k účinnému riadeniu migrácie a k flexibilite 
vzdelávania a odbornej prípravy. 

Hlavné zistenia a odporúčania 

Analýzou jednotlivých prvkov vykonávania hlavných iniciatív sa preukázalo, že tieto 
iniciatívy sa vymedzili na účel lepšieho riadenia vykonávania stratégie Európa 2020. Tento 
účel sa však nepotvrdil, pokiaľ ide o vývoj politiky. Na základe výsledkov tejto štúdie sa 
navrhujú ďalej uvedené odporúčania zamerané na lepšiu integráciu hlavných iniciatív v 
rámci nástrojov politiky a na zabezpečenie koherentného zosúladenia počas nasledujúceho 
programového obdobia. Poučenia získané pri vykonávaní lisabonskej agendy by mali viesť k 
zlepšeniu vykonávania tejto stratégie v budúcnosti.  

„Lisabonizácia“ súčasného programového obdobia zameraného na kohézie na 
úrovni Európskej únie 

Lisabonská agenda bola stratégiou vykonávanou skôr zhora nadol a chýbala jej 
zodpovednosť zo strany členských štátov. Je preto nevyhnutné pretransformovať 
strategické a abstraktné koncepcie na konkrétne návrhy projektov, ktoré možno uchopiť a 
prijať na miestnej úrovni. Ide o kľúčovú záležitosť v rámci programovania aj konzultácie, 
ale tiež v rámci vykonávania, ktorá orgánom zapojeným do programovania a prijímateľom 
umožní ľahšiu orientáciu. Tieto návrhy projektov musia byť orientačné, pričom 
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zúčastneným stranám s nevyhnutnou kapacitou sa umožní plánovať ich činnosti a zároveň 
sa bude podporovať výkonnosť zúčastnených strán s menšou kapacitou. Rámec podpory na 
úrovni OP sa takisto ukázal byť užitočnou investíciou, ktorá poskytuje pomoc a usmernenia 
na miestnej úrovni.  
1. V súčasnosti sa európske stratégie ešte stále vnímajú ako vzdialené a neuplatniteľné. 

Tieto stratégie a koncepcie je potrebné pretransformovať na zrozumiteľné a uplatniteľné 
činnosti, ktoré možno vykonávať na miestnej a regionálnej úrovni.  

2. Riadiace orgány zahrnuli určovacie kódy do systému monitorovania. Tieto kódy sa teraz 
používajú ako štandardný ukazovateľ. S cieľom vytvoriť pridanú hodnotu na základe 
tohto „efektu učenia“ by bolo vhodné zachovať prvok týchto určovacích kódov aj počas 
budúceho prideľovania finančných prostriedkov v rámci cieľov stratégie Európa 2020.  

3. Odporúča sa zavedenie ustanovení o „automatizácii“ medzi pokrokom dosiahnutým pri 
vykonávaní programu (vyjadreným vo finančnej výkonnosti) a zmenou „vyčleňovacieho 
ukazovateľa“. Od obdobia 2007 – 2013 sa programom prideľujú určovacie kódy na 
„úrovni opatrení“ a bolo by vhodné zaviesť kľúč percentilného príspevku na opatrenie, 
teda automatický výpočet zmeny vyčleňovacích kódov podľa finančného pokroku. 
Následné revízie programu možno zaviesť jednoducho buď na úrovni opatrenia alebo v 
rámci percentilných kľúčov. Takýto prístup bude predstavovať účelný obraz reality s 
takmer nulovou administratívnou záťažou, ktorá je trvalým problémom riadiacich 
orgánov a ich oddelení pre monitorovanie.  

4. Zabezpečenie súladu medzi európskymi a vnútroštátnymi nástrojmi musí zahŕňať 
riadenie synergií medzi rôznymi existujúcimi nástrojmi. 

Vykonávanie hlavných iniciatív prostredníctvom nástrojov kohéznej politiky 

V rámci stratégie Európa 2020 sa vytvorili hlavné iniciatívy s cieľom dosiahnuť väčšie 
zapojenie členských štátov. Tento prístup si však členské štáty doteraz neosvojili, a to sa 
nezmení bez dôsledného uplatňovania európskych finančných nástrojov.  

Odporúčania – európska úroveň 

5. Vzhľadom na to, že tieto iniciatívy sú kľúčovou súčasťou stratégie Európa 2020, je 
potrebné riešiť nedostatočné zosúladenie a koordináciu medzi kohéznou politikou a 
stratégiou Európa 2020.  

6. Všetky hlavné iniciatívy musia byť vymedzené takým spôsobom, aby o nich vedeli 
zástupcovia členských štátov na všetkých úrovniach.  

7. Pri navrhovaní plánov hlavných iniciatív a pri ich vykonávaní je potrebné zohľadniť 
územnú súdržnosť.  

8. Zosúladenie kohéznej politiky so stratégiou Európa 2020 si vyžaduje nielen pridelenie 
finančných prostriedkov kohéznej politiky hlavným iniciatívam, ale aj zabezpečenie 
vhodných rámcových podmienok. Intervenčná logika kohéznej politiky sa musí zamerať 
na oblasti štrukturálnej a regulačnej zmeny, ako aj na budovanie kapacít. 

9. V rámci všeobecných právnych predpisov o nástrojoch kohéznej politiky sa musí 
vypracovať a vymedziť súdržnosť medzi hlavnými iniciatívami a EFRR a ESF. 

10. Ukazovatele vymedzené v súvislosti s hodnotením štrukturálnych fondov musia odrážať 
ciele hlavných iniciatív. 

11. Je potrebné vyhnúť sa zdvojovaniu postupov a oznamovacích povinností a zabezpečiť 
transparentnosť. 



Spôsoby integrácie hlavných iniciatív EÚ do kohéznej politiky 
 

Odporúčania – vnútroštátna úroveň 

12. V rámci vymedzovania operačných programov by mala byť ochrana pred zneužívaním 
jednoznačne v súlade so zameraním hlavných iniciatív.  

13. Členské štáty by mali pri príprave zmlúv o partnerstve zohľadňovať účely a ciele 
hlavných iniciatív.  

14. Vzhľadom na to, že zohľadňovanie hlavných iniciatív v zmluvách o partnerstve a 
vyplývajúcich operačných programoch neviedlo k žiadnym ďalším finančným 
prostriedkom ani k žiadnym prínosom, malo by sa zvážiť zavedenie stimulov pre 
členské štáty, aby integrácia hlavných iniciatív nebola len prázdnou frázou alebo 
jednoduchým monitorovaním príslušných intervenčných kódov. Významné projekty, v 
rámci ktorých sa odkazuje na jednu z hlavných iniciatív, by sa mali podporovať 
rovnako, ako napríklad „štandardné projekty materiálnej infraštruktúry“. Platí to najmä 
v prípade členských štátov EÚ-12. 

Účasť Európskeho parlamentu na procese vykonávania 

Európsky parlament môže zohrávať dôležitú úlohu v počiatočných fázach činností, v rámci 
ktorých sa vymedzuje rámec vykonávania hlavných iniciatív. Platí to pre témy uvedené v 
plánoch (t. j. krátkodobé až strednodobé činnosti na úrovni EÚ, teda prevažne činnosti typu 
A, prípadne typu C), ako aj pre spôsob konzultácií týkajúcich sa konečného znenia 
právnych predpisov o štrukturálnych fondoch.  
15. Európsky parlament by mal zabezpečiť zosúladenie financovania kohéznej politiky s 

činnosťami načrtnutými v plánoch, ako aj monitorovania vykonávania jednotlivých 
krokov uvedených v týchto plánoch na vnútroštátnej úrovni. 

16. Vzhľadom na zložitosť a tematický rozsah hlavných iniciatív sa odporúča komplexné 
monitorovanie pokroku (napr. v podobe schematického znázornenia oznámení 
týkajúcich sa hlavných iniciatív s uvedením predchádzajúcich a nasledujúcich 
dokumentov). V súčasnosti by toto znázornenie nemuselo byť zložité, so zameraním na 
tvorbu podporných dokumentov, v krátkodobom až strednodobom horizonte však musí 
sofistikovanejším spôsobom zachytávať nové prvky, t. j. revíziu právnych predpisov a 
nových stratégií na úrovni EÚ, ktoré sa vypracovali na základe hlavných iniciatív, atď. 
Toto monitorovanie by mohlo mať vertikálnu štruktúru podľa tém hlavných iniciatív (so 
zameraním na viditeľnosť a zrozumiteľnosť) alebo horizontálnu štruktúru podľa typu 
príslušných „produktov“ (napr. politiky, právne predpisy, štruktúry, monitorovanie atď., 
so zameraním na účinnosť a koordináciu). 

17. Podobným spôsobom ako v prípade monitorovania hlavných iniciatív možno uvažovať o 
tematických príspevkoch zo strany pracovných skupín a výborov. V tomto prípade je 
vhodnejšia vertikálna štruktúra so zameraním na témy, v rámci ktorej by sa vytvorili 
špecializované pracovné skupiny s potrebnými odbornými znalosťami. 

 

Účasť na regionálnej a miestnej úrovni 

V rámci vykonávania na regionálnej a miestnej úrovni nie je účasť obmedzená iba na 
regionálne a miestne správy. V niektorých prípadoch sa ukázalo, že v rámci účinného a 
efektívneho využívania európskej finančnej podpory sú vhodnejšími partnermi iné subjekty. 
Regionálne a miestne úrovne by napriek tomu mali poznať širší kontext programu.  
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Odporúčania – európska úroveň 

18. Do podporných dokumentov k právnym predpisom je potrebné zahrnúť názorné 
orientačné návrhy činností vypracované regionálnymi a miestnymi orgánmi. Možno 
usudzovať, že väčšina regionálnych a miestnych orgánov nemá kapacitu alebo 
motiváciu na zapojenie sa do stratégie hlavných iniciatív na vyššej úrovni najmä preto, 
že sa nepredpokladá žiadne dodatočné financovanie. Čím jednoduchšie teda bude 
sledovanie orientačných návrhov a čím bližšie budú tieto návrhy k „miestnej úrovni“, 
tým väčší absorpčný potenciál budú mať. 

Odporúčania – vnútroštátna úroveň 

19. S cieľom zlepšiť plnenie zmlúv o partnerstve je potrebné posilniť rozvoj územných 
paktov medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi. 

20. Miestne a regionálne orgány nie sú dostatočne zapojené do strategického vykonávania 
na európskej úrovni a v mnohých prípadoch je potrebný lepší a komplexnejší prenos 
know-how. Opäť platí, že členské štáty sú zodpovedné za zabezpečenie kontinuálneho 
prenosu know-how.  

21. Regionálne a miestne orgány je potrebné zapojiť do programovania a konzultačného 
procesu takým spôsobom, aby sa mohli vyjadriť a aby priniesli zmysluplné reakcie. Je 
vhodnejšie poskytnúť im názorné orientačné činnosti a získať ich súhlas alebo 
preskúmať alternatívne stanoviská, ako zapojiť ich do diskusie na úrovni „vysokej 
politiky“ alebo im oznámiť dohodnuté scenáre, o ktorých nemožno ďalej diskutovať.  

22. Je potrebné podporovať výmenu skúseností a šírenie najlepších postupov a poskytovať 
jednoduché postupné návody na vykonávanie príslušných činností stratégie Európa 
2020 podporované službami poradných centier. 


