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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pripravenosti členských štátov EÚ na účinný a včasný začiatok nového programového 
obdobia politiky súdržnosti
(2013/2095(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 174 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde1,

– so zreteľom na zmenený návrh Komisie týkajúci sa 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 (COM(2013)0246),

– so zreteľom na uznesenie z 5. júla 2011 o piatej správe Komisie o súdržnosti a stratégii 
pre politiku súdržnosti po roku 20132,

– so zreteľom na uznesenie z 7. októbra 2010 o politike súdržnosti a regionálnej politike EÚ 
po roku 20133,

– so zreteľom na uznesenie z 23. júna 2011 o aktuálnej situácii a budúcich synergiách pre 
väčšiu účinnosť EFRR a ostatných štrukturálnych fondov4,

– so zreteľom na uznesenie z 7. októbra 2010 o budúcnosti Európskeho sociálneho fondu5,

– so zreteľom na uznesenie z 14. decembra 2010 o dobrej správe vecí verejných so zreteľom 
na regionálnu politiku EÚ: postupy pomoci a kontroly zo strany Európskej komisie6,

– so zreteľom na uznesenie z 27. septembra 2011 o čerpaní finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu: poučenie pre budúcu politiku súdržnosti 
EÚ7, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2011 s názvom Prínos regionálnej 
politiky k udržateľnému rastu v rámci stratégie Európa 2020 (COM(2011)0017) 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 21.
3 Ú. v EÚ C 371 E, 20.12.2011, s. 39.

4 Ú. v. EÚ C 390 E, 18.12.2012, s. 27.
5 Ú. v. EÚ C 371 E, 20.12.2011, s. 41.
6 Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 23.
7 Ú. v. EÚ C 56 E, 26.2.2013, s. 22.
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a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SEC(2011)0092),

– so zreteľom na ôsmu správu Komisie o pokroku v oblasti hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti z 26. júna 2013 (COM(2013)0463),

– so zreteľom na správu Komisie z 18. apríla 2013 s názvom Politika súdržnosti:
strategická správa 2013 o vykonávaní programov v období rokov 2007 – 2013 
(COM(2013)0210 a sprievodný dokument útvarov Komisie (SWD(2013)0129),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. apríla 2012 s názvom Zásada 
partnerstva pri uplatňovaní fondov spoločného strategického rámca – základy európskeho 
kódexu správania v oblasti partnerstva (SWD(2012)0106),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 14. marca 2012 s názvom 
Podklady pre spoločný strategický rámec 2014 – 2020 – Európsky fond regionálneho 
rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre 
rozvoj vidieka a Európsky fond námorného a rybného hospodárstva (SWD(2012)0061, 
časti I a II),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 16. júna 
2011 na tému úloh a priorít politiky súdržnosti v rámci stratégie Európa 2020 (CESE 
994/2011 – ECO/291),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
z 12. decembra 2012 na tému zásady partnerstva pri uplatňovaní fondov spoločného 
strategického rámca – základov európskeho kódexu správania v oblasti partnerstva (CESE 
1396/2012 – ECO/330),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 
2013 na tému oznámenia Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom K sociálnym 
investíciám do rastu a súdržnosti – vrátane realizácie Európskeho sociálneho fondu 
v rokoch 2014 – 2020 (CESE 1557/2013 – SOC/481),

– so zreteľom na uznesenie Výboru regiónov z 31. januára – 1. februára 2013 
o legislatívnom balíku k politike súdržnosti po roku 2013 (2013/C 62/01),

– so zreteľom na návrh stanoviska Výboru regiónov z 7. – 9. októbra 2013 o odporúčaniach 
na lepšie vynakladanie výdavkov (COTER-V-040),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre rozpočet z... 
(A7-0000/2013),

A. keďže členské štáty sa nachádzajú v procese prípravy dohôd o partnerstve (DoP) 
a operačných programov (OP) na nové programové obdobie rokov 2014 – 2020;

B. keďže konečná dohoda o právnom rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov 
sa očakáva do konca roku 2013;
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C. keďže nariadením o spoločných ustanoveniach sa stanovujú spoločné pravidlá pre päť 
fondov Európskej únie: Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, 
Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond 
námorného a rybného hospodárstva;

D. keďže zámerom politiky súdržnosti je znižovanie rozdielov medzi regiónmi EÚ 
sústredením financovania na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

E. keďže politika súdržnosti, ktorá predstavuje hlavnú politiku na rozvoj EÚ, vo väčšine 
členských štátov prispieva k prekonávaniu hospodárskej krízy;

F. keďže sa musí vynaložiť všetko úsilie na to, aby sa pre všetky orgány a všetkých 
príjemcov zabezpečilo čo najväčšie zjednodušenie realizácie a vykonávania programov, 
ktoré sa týkajú politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020;

Zabezpečenie včasného začiatku nového programového obdobia politiky súdržnosti

1. uznáva, že financovaním politiky súdržnosti sa v posledných rokoch úspešne investovali 
miliardy eur do vytvárania nových pracovných miest, podpory inovačných podnikov 
a rozvoja dopravných spojení v celej EÚ;

2. zdôrazňuje však skutočnosť, že medzi regiónmi EÚ stále existujú rozdiely, ktoré sa 
v niektorých prípadoch zväčšujú, a že nepretržité investovanie finančných prostriedkov 
EÚ na regionálnej úrovni je životne dôležité na zabezpečenie dostupnosti trvalej podpory 
v oblastiach, ktoré potrebujú hospodársku a sociálnu obnovu;

3. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby členské štáty a regióny mohli začať uplatňovať 
nové kolo financovania politiky súdržnosti čo najskôr na začiatku roka 2014;

4. zdôrazňuje, že na to, aby to bolo možné, sa musia čo najskôr uzavrieť rokovania 
o nariadení o spoločných ustanoveniach;

5. zdôrazňuje, že je potrebné čo najskôr prijať viacročný finančný rámec (VFR), aby sa 
stanovil rozpočet politiky súdržnosti a programy sa mohli začať včas;

Nariadenie o spoločných ustanoveniach

6. víta zlepšenia týkajúce sa nariadenia, ktorým sa zavedie silnejší a integrovanejší prístup 
k financovaniu politiky súdržnosti prostredníctvom spoločného strategického rámca; 
uznáva, že je to nevyhnutné na zabezpečenie väčšieho dosahu a hmatateľných výsledkov 
projektov;

7. víta návrhy na zavedenie opatrení na zjednodušenie v celom nariadení o spoločných 
ustanoveniach s cieľom znížiť administratívne zaťaženie; domnieva sa, že zjednodušenie 
procesu pre žiadateľov a riadiace orgány dodá financovaniu EÚ pridanú hodnotu;

8. uznáva, že politika súdržnosti môže zásadným spôsobom prispieť k plneniu cieľov 
stratégie Európa 2020 a preto zdôrazňuje význam zosúladenia politiky súdržnosti s cieľmi 
stratégie Európa 2020 prostredníctvom tematického sústredenia na obmedzený počet 
cieľov; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti by sa mal prijať pružný prístup s cieľom riešiť 
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miestne a regionálne potreby;

9. zdôrazňuje význam stratégie inteligentnej špecializácie ako možnosti na doplnenie cieľov 
stratégie Európa 2020 pre rast sústredením sa na určenie a maximálne využitie oblastí 
s konkurencieschopnou silou, výmenu osvedčených postupov a integráciu výskumu, 
inovácií a vzdelávania prostredníctvom partnerstiev v rámci celej EÚ;

10. zdôrazňuje skutočnosť, že hoci v politike súdržnosti už existujú opatrenia týkajúce sa 
podmienok, ďalšie programové obdobie sa zameria na zvýšenie účinnosti financovania 
tým, že financovanie sa podmieni splnením určitých kritérií;

11. upozorňuje, že prispôsobenie sa zmenám, ktoré sa zaviedli nariadením o spoločných 
ustanoveniach, by mohlo zapríčiniť určité oneskorenie prípravy dohôd o partnerstve 
a operačných programov;

Pokrok v členských štátoch

12. zdôrazňuje, že je zrejmé, že členské štáty sa nachádzajú vo veľmi rozdielnych etapách 
príprav; uznáva, že kým niektoré štáty dosahujú dobrý pokrok a predložili svoje návrhy 
dohôd o partnerstve Komisii na schválenie, iné v tomto procese viac zaostávajú;

13. pripomína, že tie novšie členské štáty (EÚ 12), ktoré majú skúsenosti s časťou programov 
z rokov 2000 – 2006 a so všetkými programami z rokov 2007 – 2013, sú s prípravami vo 
všeobecnosti omnoho ďalej ako niektoré štáty EÚ 15;

14. zdôrazňuje skutočnosť, že niektoré členské štáty čelia výraznému zníženiu rozpočtov 
v ďalšom programovom období, kým v iných stále prebieha diskusia o rozdelení 
rozpočtov v rámci členských štátov; uznáva, že obe tieto otázky by mohli spôsobiť 
oneskorenie príprav;

15. zdôrazňuje skutočnosť, že tie členské štáty, ktoré dosiahli významný pokrok v prípravách 
na ďalšie kolo financovania v rámci politiky súdržnosti, predložili Komisii dohody 
o partnerstve a operačné programy na neformálne pripomienkovanie v júni alebo júli 
2013;

16. uznáva, že mnohé členské štáty, ktoré dosahujú dobré výsledky, začali s prípravným 
procesom už v roku 2010 tým, že vyzvali príslušné zainteresované strany, aby prispeli do 
diskusie o formulovaní potrieb a priorít; víta preto úsilie vynaložené na čo najskoršie 
začatie prípravného procesu a domnieva sa, že sa tým jasne podporuje lepšia 
pripravenosť;

17. zdôrazňuje, že pokročilosť príprav závisí od dostatočnej kapacity príslušných orgánov 
a organizácií na investovanie času a peňazí do včasnej prípravy;

18. uznáva, že táto pokročilosť príprav znamená, že v niektorých prípadoch sa včas vykonalo 
hodnotenie a posudzovanie vplyvu na životné prostredie (EIA) ex-ante, ktoré umožnilo 
zmenu návrhov v septembri a októbri 2013 na základe výsledkov týchto hodnotení;

19. uznáva, že v niektorých členských štátoch sa vyskytli politické tlaky a zmeny vlád, ktoré 
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by mohli byť prekážkou príprav na ďalšie programové obdobie; zdôrazňuje skutočnosť, že 
v takýchto prípadoch je na pokračovanie príprav nevyhnutná existencia systémov, ktoré 
zabezpečia pokračovanie všetkých administratívnych činností bez ohľadu na zmeny vlád;

20. upozorňuje tiež, že je potrebné, aby sa prípravy na financovanie v rámci politiky 
súdržnosti presadzovali na politickej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby dokončenie dohody 
o partnerstve bolo vládnou prioritou;

Pokrok v oblasti dohôd o partnerstve a operačných programov

21. upozorňuje, že niektoré členské štáty plánujú zmeniť obsah svojich operačných 
programov vrátane zmeny smerom k programom financovaným z viacerých zdrojov alebo 
zníženia počtu operačných programov na regionálnej úrovni;

22. uznáva potenciálne ťažkosti pri príprave dohôd o partnerstve v členských štátoch 
s regionálnymi samosprávami vzhľadom na jednotlivé regionálne záujmy; zdôrazňuje 
skutočnosť, že miera kontroly priznaná regionálnej správe sa veľmi líši podľa 
organizačného usporiadania v jednotlivých členských štátoch, pričom niektoré regióny sú 
mimoriadne aktívne a majú takmer úplnú kontrolu nad väčšinou aspektov financovania 
v rámci politiky súdržnosti a zastúpenie v dohodách o partnerstve;

23. zdôrazňuje, že jednou z možností na zabezpečenie fungovania prístupu k dohodám 
o partnerstve v členských štátoch s verejnou správou s prenesenou právomocou je 
zaradenie samostatných kapitol v dohodách o partnerstve, ktoré vypracuje regionálna 
správa; zdôrazňuje, že tento prístup zabezpečí, aby bola verejná správa s prenesenými 
právomocami týkajúcimi sa programov európskeho financovania priamejšie zapojená do 
tvorby dohôd o partnerstve a mala možnosť vypracovať vlastné programové predstavy 
a mechanizmy realizácie;

24. uznáva však, že ak by jedna alebo viac regionálnych správ zaostávalo s prípravou svojej 
kapitoly do dohody o partnerstve, mohlo by to mať nepriaznivý dosah na pripravenosť 
členských štátov ako celku;

25. upozorňuje, že existujú dôkazy, že členské štáty zložené z regionálnych zastúpení 
s rozsiahlymi právomocami sú potenciálne pomalšie vo svojich prípravách; zdôrazňuje 
skutočnosť, že tieto štáty majú často vysoký počet operačných programov na regionálnej 
úrovni, čo prispieva k byrokracii a vyžaduje si silnejšiu kontrolu centrálnej vlády;

26. zdôrazňuje skutočnosť, že pre federatívne členské štáty by mohol byť výhodný 
prehľadnejší, pružnejší a integrovanejší prístup k operačným programom; so zreteľom na 
to zdôrazňuje, že zavedenie jednotného operačného programu namiesto predchádzajúcich 
samostatných operačných programov pre jednotlivé provincie či federatívne celky prináša 
množstvo výhod tým, že umožňuje jednoduchšie zosúladenie priorít s vnútroštátnymi 
cieľmi;

27. uznáva, že zníženie počtu operačných programov by si na začiatku vyžadovalo zásadnú 
zmenu riadenia a organizácie a mohlo by so sebou niesť zvýšené riziko oneskorenia 
vzhľadom na zmeny spôsobené zložitosťou vykonávania operačných programov popri 
plánovaní na rôznych vnútroštátnych a regionálnych úrovniach; uznáva tiež, že politické 
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štruktúry vo federatívnych členských štátoch môžu predstavovať prekážku dosiahnutia 
jednotného operačného programu;

28. uznáva, že schopnosť pripraviť dohody o partnerstve a operačné programy v pokročilej 
etape závisí od toho, či členské štáty vykonali dostatočnú predbežnú analýzu stavu krajiny 
a budúcich trendov; zdôrazňuje, že sa tým zabezpečí účinnejší prínos finančných 
prostriedkov EÚ k dosiahnutiu cieľov stanovených pre krajinu;

Poučenie z rokov 2007 – 2013

29. zdôrazňuje, že pre mnoho členských štátov bude hlavnou otázkou prenos metód 
a mechanizmov z programového obdobia rokov 2007 – 2013 do obdobia po roku 2013; 
zdôrazňuje, že významnou úlohou bude aj zabezpečenie ďalšej účinnosti prebiehajúcich 
projektov súbežne s tvorbou nových projektov;

30. uznáva, že v prípade mnohých členských štátov trvali prípravy na začiatku programového 
obdobia 2007 – 2013 dlhšie ako sa očakávalo; zdôrazňuje, že mnohé verejné správy túto 
skutočnosť napravili a zabezpečili, aby sa nové dohody o partnerstve a operačné programy 
vypracovali včas;

31. domnieva sa, že z príkladov, ktoré poskytli členské štáty, jasne vyplýva, že je potrebné 
zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými opatreniami, operačnými programami a fondmi 
a posilniť zapojenie miestnych orgánov a regionálnych organizácií;

32. uznáva, že k spoločným problémom, ktoré boli zistené v predchádzajúcom programovom 
období, patrili príliš široko vymedzené priority; žiada preto v budúcnosti strategickejší 
a priamejší prístup k prioritám s menším počtom priorít zameraných na konkrétne ciele;

33. víta skutočnosť, že na základe úspešných skúseností z predchádzajúceho kola 
financovania sa mnohé členské štáty usilujú o posilnenie pákového účinku finančných 
prostriedkov súkromného sektora s cieľom otvoriť alternatívne zdroje financovania ako 
doplnok k tradičným spôsobom financovania; zdôrazňuje preto význam využívania takých 
finančných nástrojov, akými sú úvery a záruky, na podporu spolupráce medzi podnikmi, 
organizáciami verejného sektora a vzdelávacími inštitúciami;

Účinnosť využívania finančných prostriedkov

34. zdôrazňuje, že na základe skúseností z predchádzajúcich programov financovania je 
zrejmé, že zásadný význam má zabezpečenie dlhodobého pozitívneho dosahu použitých 
finančných prostriedkov;

35. zdôrazňuje skutočnosť, že mnoho členských štátov uvádza ako cieľ prípravy na ďalšie 
kolo financovania prístup orientovaný na výsledky; víta príklady niektorých členských 
štátov týkajúce sa možností uplatňovania účinnejšieho prístupu k vymedzeniu 
očakávaných výsledkov vopred s cieľom umožniť nasmerovanie financovania k návrhom 
na dosiahnutie týchto cieľov;

36. zdôrazňuje, že mnoho členských štátov považuje za nevyhnutnosť koordináciu medzi 
politickými oblasťami a uznanie vnútroštátnych a regionálnych hospodárskych 
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a sociálnych priorít na zabezpečenie vyššej účinnosti fondov;

Súčinnosť s ostatnými politikami a nástrojmi

37. považuje za nevyhnutné, aby členské štáty uznali potenciál zosúladenia všetkých fondov, 
na ktoré sa vzťahuje nariadenie o spoločných ustanoveniach;

38. je povzbudený skutočnosťou, že niektoré členské štáty uvažujú o rozvoji využívania 
nových nástrojov, akými sú miestny rozvoj riadený spoločenstvom, integrované územné 
investície a spoločné akčné plány; berie však na vedomie, že tieto nové nástroje sa 
stretávajú so zmiešanými reakciami a že sa preukázalo, že miestny rozvoj riadený 
spoločenstvom sa uplatňuje viac ako integrované územné investície; uznáva, že sa ešte 
musí ukázať, ako sa počiatočné prípravy odrazia v plnom uplatňovaní týchto nástrojov;

39. považuje miestny rozvoj riadený spoločenstvom za vynikajúci spôsob na podporu 
prierezovej účasti subjektov miestneho spoločenstva zdola nahor, a to na základe 
predošlých úspechov programu LEADER v oblasti rozvoja vidieka;

40. uznáva spoločné akčné plány ako pozitívny krok smerom k riadeniu založenému na 
výsledkoch v súlade s jedným zo všeobecných zámerov politiky súdržnosti po roku 2013;

Zjednodušenie

41. zdôrazňuje význam zavedenia jednoduchších postupov prípravy a realizácie projektov a je 
povzbudený náznakmi, že členským štátom sa to darí dosiahnuť;

42. pripomína, že mnoho členských štátov určilo zjednodušený proces podávania žiadostí pre 
príjemcov za dôležitý aspekt príprav na ďalšie programové obdobie; víta túto skutočnosť 
ako spôsob na zabezpečenie plynulého priebehu prípravy a realizácie projektov so 
zníženou byrokraciou pre žiadateľov;

43. uznáva, že koncepcia podpory súdržnosti prostredníctvom elektronických médií (e-
cohesion) môže mať mimoriadny význam pri odstraňovaní nedostatkov a zabezpečení 
zjednodušenia, a víta, že niektoré členské štáty sa zmieňujú o jej využívaní; domnieva sa, 
že by to mohlo významným spôsobom prispieť aj k pripravenosti budúcich programov 
financovania;

Partnerstvo

44. zdôrazňuje, že rozhodovací proces a formulovanie dohôd o partnerstve by mali zahŕňať 
spoluprácu na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni pri plánovaní, tvorbe 
a uplatňovaní programov financovania politiky súdržnosti EÚ, ako to uznáva 
zjednodušený systém viacúrovňového riadenia navrhnutý v nariadeniach;

45. víta zvýšené zapojenie všetkých príslušných zainteresovaných strán, miestnych 
a regionálnych predstaviteľov, mimovládnych organizácií, hospodárskych a sociálnych 
partnerov, súkromných podnikov a vysokých škôl, čo dokazujú príklady poskytnuté 
členskými štátmi; domnieva sa, že dôležitý je rozvoj v spolupráci s inými organizáciami 
a zainteresovanými stranami, ktoré predstavujú rôzne hospodárske a sociálne pohľady;
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46. zdôrazňuje, že zabezpečenie úspešného partnerstva môže zahŕňať prístup zdola nahor aj 
zhora nadol; pripomína, že prístup zdola nahor, ktorý zahŕňa rozsiahle diskusie so 
zástupcami verejného, súkromného a tretieho sektora, uviedol ako príklad jeden členský 
štát, ktorý dosahuje v prípravách významný pokrok;

47. zdôrazňuje skutočnosť, že tento členský štát spojil prístupy zdola nahor a zhora nadol 
s cieľom zabezpečiť, aby sa zohľadnili vnútroštátne stratégie na riešenie sociálnej 
a hospodárskej situácie spolu s rozsiahlym zapojením na regionálnej a miestnej úrovni; 
víta tento účinný spôsob záruky splnenia strategických požiadaviek pri súbežnom čo 
najväčšom zapojení príslušných zainteresovaných strán do príprav;

Závery

48. naliehavo žiada dosiahnutie dohody o právnom rámci pre politiku súdržnosti a ukončenie 
rokovaní o nariadení o spoločných ustanoveniach a viacročného finančného rámca;

49. uznáva význam viacúrovňového riadenia v prípravných etapách a upozorňuje, že niektoré 
z najpokročilejších príprav boli založené na živom dialógu so zainteresovanými stranami 
na regionálnej a miestnej úrovni;

50. domnieva sa, že aktívna a dostatočne informovaná regionálna správa, ktorá spolupracuje 
s Komisiou, môže mať priaznivý dosah na pokrok v oblasti príprav;

51. odporúča, aby Komisia poskytla dodatočnú podporu členským štátom, ktoré čelia 
závažnému oneskoreniu, s cieľom zabezpečiť čo najskoršie schválenie ich dohôd 
o partnerstve a operačných programov;

52. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a členským štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto iniciatívna správa sa zaoberá pripravenosťou členských štátov na ďalšie kolo 
financovania v rámci politiky súdržnosti. V dokumente sa poukazuje na podklady získané od 
jednotlivých členských štátov a informuje o miere pripravenosti členských štátov na ďalšie 
programové obdobie, ako aj o niektorých metódach, ktoré sa používajú na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni. Spravodajca víta ďalšiu diskusiu na tému tejto správy. 

Je zrejmé, že vnútroštátne, miestne a regionálne rozpočty sú v súčasnom hospodárskom 
prostredí pod čoraz väčším tlakom. Pre mnoho členských štátov a regiónov je preto 
financovanie v rámci politiky súdržnosti čoraz dôležitejšie. To sa zdôrazňuje pridanou 
potrebou zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky vynakladali účinnejším spôsobom, aby 
občania mohli využívať všetky výhody európskeho financovania. Vzhľadom na to je 
nevyhnutné, aby členské štáty a regióny podnikli potrebné kroky na včasnú a účinnú prípravu 
dohôd o partnerstve (DoP) a operačných programov (OP), aby boli pripravené na 
uplatňovanie finančných prostriedkov čo najskôr po dosiahnutí dohody o nariadení 
o spoločných ustanoveniach.

V situácii, keď sa legislatívny balík týkajúci sa politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 blíži 
do záverečných etáp rokovaní a dohoda o viacročnom finančnom rámci sa očakáva do konca 
roka 2013, sa predpokladá, že prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
sa budú môcť vyčleniť na projekty čo najskôr na začiatku roka 2014. Mimoriadne dôležité je, 
aby sa projekty mohli začať čo najskôr od začiatku roka 2014, aby sa využívanie európskeho 
financovania mohlo maximalizovať na podporu rastu v regiónoch.

Počas rokovaní o politike súdržnosti po roku 2013 sa Európskemu parlamentu podarilo 
dosiahnuť, aby sa zvýšená pozornosť venovala zapojeniu miestnych a regionálnych orgánov 
a aby sa regiónom poskytla väčšia pružnosť pri určovaní priorít podľa vlastných územných 
potrieb. Parlament zároveň za prioritné považoval také otázky, ako význam sústredenia 
investícií na podporu rastu a konkurencieschopnosti, pričom finančné nástroje sa zdôrazňovali 
ako dôležitý mechanizmus na dosiahnutie týchto cieľov. 

V dohode o partnerstve, ktorú uzatvárajú členské štáty s Európskou komisiou, sa stanovujú 
základné časti riadenia programov všetkých piatich fondov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
o spoločných ustanoveniach: Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho
fondu, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 
a Európskeho fondu námorného a rybného hospodárstva. 

Členské štáty sa, samozrejme, nachádzajú v rôznych etapách prípravného procesu, pričom 
niektoré už predložili Komisii návrhy dohôd o partnerstve a operačných programov. 
Spravodajca v správe vysvetľuje niektoré dôvody oneskorenia, akými sú zmeny, ktoré členské 
štáty zavádzajú vo svojich prípravách v porovnaní s predchádzajúcim kolom financovania, 
napríklad štrukturálne zmeny operačných programov, nové administratívne štruktúry, či 
diskusiu o zameraní tematických cieľov. 

Pre etapu prípravy a vykonávania sú kľúčové otázky partnerstva a viacúrovňového riadenia 
a spravodajca sa domnieva, že sa musí zachovať dialóg medzi členskými štátmi 
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a regionálnymi a miestnymi orgánmi, aby sa zabezpečilo zameranie finančných prostriedkov 
na vnútroštátne a regionálne ciele. Regiónom, ktoré mali dobré vzťahy s členskými štátmi vo 
všetkých fázach prípravy a vykonávania politiky súdržnosti, sa podarilo zabezpečiť riešenie 
svojich záujmov a potrieb.

Pre členské štáty sú pri príprave na program na roky 2014 – 2020 mimoriadne dôležité aj 
poučenia z predchádzajúceho programu financovania. Spravodajca víta úsilie mnohých 
členských štátov a regiónov o vykonanie dôkladnej analýzy úspechov a nedostatkov programu 
z rokov 2007 – 2013 s cieľom rozšíriť a zlepšiť jestvujúce zámery a zároveň rozvíjať nové 
stratégie na zabezpečenie účinnej realizácie financovania v rámci politiky súdržnosti.

Spravodajca na záver naliehavo žiada včasné ukončenie rokovaní o legislatívnom balíku pre 
politiku súdržnosti a prijatie viacročného finančného rámca. Očakáva sa, že členské štáty, 
ktoré pri schvaľovaní dohôd o partnerstve a operačných programov postupujú pomaly, tak 
urobia včas, aby sa programy v roku 2014 začali čo najskôr.


