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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o správe za rok 2010 o vykonávaní programov politiky súdržnosti v rokoch 2007 až 2013
(2010/2139(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej články 174 až 178,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 31. marca 2010 s názvom Politika súdržnosti: 
Strategická správa 2010 o vykonávaní programov 2007 – 2013 (KOM(2010)0110),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 31. marca 2010, ktorý je 
sprievodným dokumentom k oznámeniu Komisie z 31. marca 2010 s názvom Politika 
súdržnosti: Strategická správa 2010 o vykonávaní programov 2007 – 2013 
(SEK(2010)0360),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 25. októbra 2010 s názvom Politika 
súdržnosti: Reakcia na hospodársku krízu, revízia vykonávania opatrení politiky 
súdržnosti prijatých na podporu európskeho plánu na oživenie hospodárstva 
(SEC(2010)1291),

– 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 rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických 
usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2009 o uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa 
štrukturálnych fondov na obdobie 2007 – 2013: výsledky rokovaní o národných 
stratégiách súdržnosti a operačných programoch3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o vykonávaní súčinnosti medzi 
finančnými prostriedkami vyčlenenými na výskum a inováciu v nariadení (ES) 
č. 1080/2006, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja a siedmy rámcový 
program pre výskum a vývoj v mestách a regiónoch, ako aj v členských štátoch a v Únii4,

– so zreteľom na informačný dokument Komisie č. 1 Vyčlenenie z 28. februára 2007 
(COCOF/2007/0012/00),

– so zreteľom na informačnú poznámku Komisie z 18. mája 2009 s názvom Indikatívna 
štruktúra pre národné strategické správy za rok 2009 (COCOF 09/0018/01),

– so zreteľom na závery Rady o strategickej správe Komisie za rok 2010 o vykonávaní 
programov politiky súdržnosti, ktoré boli prijaté na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25 – 78.
2 Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 11 – 32.
3 Prijaté texty, P6_TA(2009)0165.
4 Prijaté texty P7_TA(2010)0189.
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konanom 14. júna 2010,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. – 2. decembra 2010 k dokumentu 
s názvom Politika súdržnosti: Strategická správa 2010 o vykonávaní programov 2007 –
2013 (CdR 159/2010),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a na stanoviská Výboru pre rozpočet, 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu 
a cestovný ruch a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2010),

A. keďže v súlade s článkom 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na podporu celkového 
harmonického rozvoja Únia rozvíja a uskutočňuje činnosti vedúce k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti,

B. keďže strategický rozmer politiky súdržnosti zaručujúci súlad s prioritami Európskej únie 
je stanovený a zdôraznený nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné 
nariadenie“), strategickými usmerneniami Spoločenstva o súdržnosti (ďalej len 
„strategické usmernenia“), národným strategickým referenčným rámcom (NSRR) 
a prevádzkovými programami (PP),

C. keďže podávanie strategických správ predstavuje nový prvok politiky súdržnosti, 
zavedený v súčasnom programovom období prostredníctvom nového nariadenia ako 
nástroj na preskúmanie vykonávania strategických usmernení, ktorého cieľom je zvýšiť 
strategický obsah a presadzovať transparentnosť a zodpovednosť politiky súdržnosti,

D. keďže vyčlenenie podľa lisabonskej agendy spočíva v tom, že podskupiny 
86 dohodnutých prioritných tém sa identifikovali ako osobitné priority podľa lisabonskej 
agendy rastu a zamestnanosti, a keďže v prípade regiónov spadajúcich pod cieľ 
konvergencie sa 47 prioritných tém určilo ako vyčlenené priority, zatiaľ čo pri regiónoch 
spadajúcich pod cieľ regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti sa stanovilo iba 
33 prioritných tém,

E. keďže v súvislosti s národnými strategickými správami za rok 2009 Komisia a členské 
štáty schválili výmenu údajov o prioritných témach len podľa cieľa, pričom ako cieľový 
termín získania údajov bol stanovený 30. september 2009,

F. keďže európske regióny sa naďalej vyznačujú výraznými hospodárskymi, sociálnymi 
a environmentálnymi rozdielmi, ktoré sčasti prirodzene vyplývajú z posledných dvoch 
rozšírení a sú tiež priamym dôsledkom celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, 
napriek tomu, že vďaka aktívnemu príspevku politiky súdržnosti sa tieto rozdiely 
v uplynulom desaťročí zmenšili,

G. keďže politika súdržnosti je kľúčovým prvkom európskeho plánu na oživenie 
hospodárstva, čo poukazuje na význam štrukturálnych fondov ako nástrojov 
hospodárskeho stimulovania, predovšetkým pre malé podniky, udržateľnosť 
a energetickú účinnosť, a keďže Komisia bola požiadaná, aby v roku 2010 predložila 
správu o opatreniach prijatých ako súčasť odpovede Európy na krízu,
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1. blahoželá členským štátom k ich úsiliu o vypracovanie prvých národných strategických 
správ, ktoré sa ukázali byť cenným zdrojom informácií o vykonávaní;

2. upozorňuje, že pri vypracúvaní komparatívnych analýz treba brať do úvahy, že päť 
členských štátov získalo údaje k neskoršiemu termínu a jeden k skoršiemu termínu; 
domnieva sa, že je vhodnejšie porovnávať pokrok jednotlivých členských štátov 
s priemerom EÚ;

3. domnieva sa, že transparentnosť pri prideľovaní finančných prostriedkov podporuje 
správne vykonávanie a je kľúčovým predpokladom dosahovania celkových cieľov 
politiky súdržnosti a ako takú ju treba zvyšovať; zastáva názor, že stanovenie usmernení 
Spoločenstva a zavedenie podávania strategických správ ako nového nástroja prispelo 
k zvýšeniu zodpovednosti pri plnení politických cieľov;

Vykonávanie

4. poznamenáva, že finančný objem vybraných projektov, ktorý sa uvádza v správach, 
predstavuje 93,4 miliardy EUR, čo zodpovedá 27,1 % dostupných zdrojov EÚ 
v súčasnom období, a že táto priemerná kvóta sa vzťahuje na tri ciele politiky súdržnosti, 
ako aj na kategórie vyčlenené v rámci lisabonskej agendy a na pokrok pri vykonávaní 
strategických usmernení Spoločenstva; zdôrazňuje však, že stupeň tohto pokroku sa líši 
podľa krajiny a témy, pričom 9 členských štátov má agregátovú kvótu výberu vyššiu ako 
40 % a 4 členské štáty nižšiu ako 20 %;

5. s uspokojením poznamenáva, že podľa správ bolo na projekty vyčlenených v rámci 
lisabonskej agendy celkovo pridelených 63 miliárd EUR a že výber projektov v rámci 
vyčleňovania podľa lisabonskej agendy je na rovnakej úrovni alebo mierne rýchlejší ako 
výber v prípade iných činností;

6. poznamenáva, že miera pokroku v niektorých témach strategických usmernení 
Spoločenstva je najvyššia v téme „územný rozmer“ (30 %), vyššia ako priemer v prípade 
témy „zlepšenie poznatkov a inovácie pre rast“, ale nižšia ako 27, 1 % v prípade ďalších 
dvoch usmernení, a že navyše kvóty výberu prevyšujú priemer v prípade projektov 
vyčlenených v rámci lisabonskej agendy v cieli konvergencie a regionálnej 
konkurencieschopnosti aj v cieli zamestnanosti, avšak pri cieli európskej územnej 
spolupráce dosahujú iba 20,5 %; vyjadruje poľutovanie, že pri neexistencii výstupných 
a výsledkových ukazovateľov v prípade všetkých členských štátov sa ukázalo, že analýzy 
výkonu politiky prezentované v strategickej správe majú vážne nedostatky;

7. vyjadruje poľutovanie nad oneskoreniami pri výbere projektov v strategických oblastiach, 
ako sú železničný sektor, určité investície do energetiky a životného prostredia, digitálna 
ekonomika, sociálne začlenenie, správa vecí verejných a budovanie kapacít, a požaduje 
dôkladnú analýzu príčin týchto oneskorení; zdôrazňuje na druhej strane rozsiahlejšie 
využívanie environmentálnych projektov v programoch európskej územnej spolupráce 
a v tejto súvislosti poukazuje na jednoznačnú pridanú hodnotu spolupráce;

Výzvy pri vykonávaní

8. zdôrazňuje skutočnosť, že účinný výber a realizáciu projektov v niektorých oblastiach 
sťažujú chýbajúce podstatné predpoklady, ako je neexistencia jasných vnútroštátnych 
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priorít pre isté oblasti intervencie, oneskorená transpozícia právnych predpisov EÚ 
a nedostatočná inštitucionálna alebo správna kapacita;

9. s poľutovaním pripomína, že značné oneskorenia pri uplatňovaní politiky zapríčinili 
hlavne tieto faktory: neskoré uzavretie rokovaní o viacročnom finančnom rámci 
a legislatívnom balíku politických opatrení, čo vyústilo do neskorého dokončenia 
národných stratégií a operačných programov, zmeny v pravidlách finančnej kontroly, 
prekrývanie so skončením obdobia 2000 – 2006 a nedostatočné verejné zdroje dostupné 
na spolufinancovanie v členských štátoch;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci by strategická správa mala zdôrazniť príspevok 
programov spolufinancovaných štrukturálnymi fondmi k plneniu cieľov politiky 
súdržnosti, neobsahuje vyčerpávajúce údaje o situácii z hľadiska regionálnych rozdielov 
do roku 2009;

Reakcia na hospodársku krízu

11. víta uverejnenie pracovného dokumentu útvarov Komisie s názvom Politika súdržnosti: 
Reakcia na hospodársku krízu, revízia vykonávania opatrení politiky súdržnosti prijatých 
na podporu európskeho plánu na oživenie hospodárstva; zdôrazňuje, že táto revízia 
vychádza najmä z informácií poskytnutých v národných strategických správach;

12. konštatuje, že sa preukázalo, že súčasný rámec politiky súdržnosti umožňuje pružnú 
a primeranú reakciu na rýchlo sa zhoršujúce sociálno-ekonomické podmienky; 
zdôrazňuje, že členské štáty ocenili, že krízové opatrenia bolo možné prispôsobiť ich 
konkrétnym potrebám;

13. berie na vedomie, že je zložité zmerať celkový dosah osobitných opatrení súvisiacich 
s politikou súdržnosti v rámci európskeho plánu na oživenie hospodárstva, a vyjadruje 
poľutovanie, že revízia môže preto poskytnúť len ohraničený prehľad konkrétnych 
príkladov na vnútroštátnej úrovni; víta však analýzu osvedčených postupov a prvé závery 
predložené v správe;

Vytváranie súčinnosti a zabránenie odvetvovému rozptýleniu zdrojov regionálnej 
politiky

14. súhlasí s názorom Rady vyjadrenom v záveroch k strategickej správe za rok 2010, že 
existuje skutočná pridaná hodnota vyplývajúca z jedného strategického prístupu 
a zo spoločných vykonávacích pravidiel pre Európsky fond regionálneho rozvoja, 
Európsky sociálny fond a Kohézny fond; zdôrazňuje tiež potrebu skonsolidovať 
v pokrízovom období verejné rozpočty a účinnou koordináciou zvýšiť súčinnosť a dosah 
všetkých dostupných finančných prostriedkov (na úrovni EÚ a členských štátov, nástroje 
EIB);

15. zdôrazňuje konkrétnu pridanú hodnotu väčšej súčinnosti medzi Európskym fondom 
regionálneho rozvoja a Európskym sociálnym fondom, lebo skúsenosti jasne ukazujú, že 
úspešné plnenie programov financovaných z Európskeho sociálneho fondu má zásadný 
význam z hľadiska maximalizácie účinnosti financovania hospodárskych opatrení 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;
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Monitorovanie a hodnotenie

16. poznamenáva, že monitorovanie a hodnotenie by malo nabádať na získavanie poznatkov 
v oblasti politiky a spolu s finančnou kontrolou by malo predstavovať stimul na zlepšenie 
kvality výkonnosti;

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že iba 19 členských štátov uviedlo v správach základné 
ukazovatele, a preto v tejto etape nie je možné získať prvý jednoznačný celoeurópsky 
obraz o dosahu politiky na miestnej úrovni; dôrazne nabáda členské štáty, aby využívali 
základné ukazovatele v ďalšom kole podávania strategických správ v rokoch 2012 –
2013;

18. vyzýva Komisiu, aby posilnila súdržnosť a kvalitu monitorovania pokroku členských 
štátov tým, že zavedie povinnosť využívať minimálny súbor základných ukazovateľov 
v národných strategických správach v ďalšom programovom období s cieľom uľahčiť 
porovnávanie a poskytovanie podrobnejších usmernení;

Osvedčené postupy

19. domnieva sa, že osvedčené postupy v oblasti uskutočňovania politiky sa musia zdôrazniť 
a podporiť, aby sa zlepšila účinnosť a zabránilo sa opakovaniu minulých chýb;

20. nabáda na používanie osvedčených postupov súvisiacich s podávaním národných správ, 
ako je uplatňovanie základných ukazovateľov, podávanie správ o výstupoch 
a výsledkoch, informovanie o súčinnosti medzi národnými politikami a politikami EÚ, 
organizovanie verejných diskusií a konzultácií so zainteresovanými stranami, 
predkladanie správ národnými parlamentmi na prijatie stanoviska a zverejňovanie správ 
na vládnych internetových stránkach, pretože tieto praktiky zlepšujú kvalitu podávania 
správ a zvyšujú angažovanosť zainteresovaných strán v členských štátoch;

Závery a odporúčania

21. je pevne presvedčený, že dobrá správa verejných vecí na európskej, vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni má zásadný význam z hľadiska zabezpečenia kvality 
rozhodovacieho procesu, strategického plánovania a úspešného a účinného vykonávania 
politiky súdržnosti; nabáda Komisiu a členské štáty, aby posilnili viacúrovňové riadenie 
v súlade so zmluvou a zásadou partnerstva;

22. je presvedčený, že zjednodušovanie ustanovení a postupov na úrovní EÚ a členských 
štátov by malo pokračovať bez toho, aby sa príjemcom spôsobovali závažné ťažkosti, 
a malo by prispievať k zvyšovaniu účinnosti; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 
kvôli nadmernej byrokracii, zbytočne komplikovaným pravidlám a nedostatku 
harmonizovaných postupov je veľa finančných prostriedkov naďalej nevyužitých;

23. nabáda členské štáty, aby posilnili budovanie kapacít a najmä zabezpečili 
spolufinancovanie projektov z národných príspevkov a podporou finančného inžinierstva 
s cieľom zvýšiť čerpanie finančných prostriedkov a zabrániť ďalším veľkým 
oneskoreniam pri investovaní;
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24. zdôrazňuje, že strategická správa za rok 2013 by sa mala skôr orientovať na výsledky 
a zameriavať na kvalitatívnu analýzu výstupov, výsledkov, prvých dosahov a účinnosti 
programov politiky súdržnosti a nie na nadmerné prezentovanie štatistických údajov;

25. vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby napomáhali rýchlejšiu finalizáciu 
kľúčových dokumentov, napríklad viacročného finančného rámca a nariadení, v ďalšom 
kole rokovaní s cieľom prekonať počiatočné ťažkosti, ktoré môžu nastať na začiatku 
nasledujúceho programového obdobia;

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

Úvod

Správy o vykonávaní analyzujú vykonávanie právnych predpisov EÚ v rámci vnútroštátneho 
práva a ich presadzovanie v členských štátoch. V prípade politiky súdržnosti sa legislatívny 
rámec skladá z priamo uplatniteľných nariadení. 
Vďaka zverejnenému oznámeniu Komisie z názvom Politika súdržnosti: strategická správa 
z roku 2010 o vykonávaní programov 2007 – 2013 môže konečne Európsky parlament 
uskutočniť prvú skutočnú analýzu vykonávania procesu operačných programov.

Táto správa teda analyzuje, či členské štáty riadne uplatňovali právne predpisy, a spôsob, 
akým členské štáty pochopili strategické usmernenia Spoločenstva a riadili sa nimi 
pri vykonávaní národných strategických referenčných rámcov a operačných programov.

Správa bola vypracovaná najmä na základe týchto dvoch dokumentov: oznámenie Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov s názvom Politika súdržnosti: Strategická 
správa 2010 o vykonávaní programov 2007 – 2013 (ďalej len „strategická správa“) 
a pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý je pripojený k oznámeniu.

Všeobecné informácie 

Podávanie strategických správ predstavuje nový znak politiky súdržnosti zavedený 
v súčasnom programovom období prostredníctvom všeobecného nariadenia ako nástroj 
na preskúmanie vykonávania strategických usmernení. Cieľom podávania správ je, ako sa 
uvádza v odôvodnení 36 nariadenia Rady 1083/2006 (všeobecné nariadenie), zvýšenie 
strategického obsahu a podpora transparentnosti politiky súdržnosti jej zahrnutím medzi 
priority Spoločenstva.

V článku 29 ods. 2 a článku 30 ods. 1 a ods. 2 toho istého nariadenia sa stanovuje právny 
základ na podávanie strategických správ. V súlade s týmto nariadením mali členské štáty 
povinnosť predložiť prvé národné strategické správy najneskôr do konca roku 2009. Údaje 
uvádzané v strategickej správe vychádzajú z týchto národných strategických správ.

Hlavné hodnotenie 

Uskutočňovanie programov

Predovšetkým treba poznamenať, že Komisia a členské štáty súhlasili s výmenou údajov 
v prípade národných strategických správ za rok 2009 s cieľovým dátumom 30. 9. 2009 
na získanie údajov, ale niektoré členské štáty vybrali údaje k iným termínom. Rozdiel 
niekoľkých mesiacov sa preto musí vziať do úvahy pri vypracovaní komparatívnej analýzy, 
lebo by to mohlo ovplyvniť objem prostriedkov pridelených konkrétnemu odvetviu.

Finančný objem vybraných projektov, ktorý sa uvádza v správach, predstavuje 
93,4 miliardy EUR, čo zodpovedá 27,1 % dostupných zdrojov EÚ v súčasnom období. Táto 
priemerná kvóta sa vzťahuje na tri ciele politiky súdržnosti, ako aj na kategórie vyčlenené 
v rámci lisabonskej agendy a na pokrok pri vykonávaní strategických usmernení 
Spoločenstva. V správach sa uvádza, že na projekty vyčlenené v rámci lisabonskej agendy
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bola pridelená celková suma 63 miliárd EUR a že výber projektov v rámci vyčleňovania 
podľa lisabonskej agendy je na rovnakej úrovni alebo mierne rýchlejší ako výber v prípade 
iných činností.

Uvedený priemerný pokrok členských štátov možno považovať za celkom primeraný 
vzhľadom na kontext vážneho zhoršenia sociálno-ekonomickej situácie v rokoch 2008 
až 2009 kvôli globálnej kríze, ale aj reformu politiky v období 2007 – 2013, keďže oba tieto 
ukazovatele mali silný vplyv na vykonávanie. 

Kríza zároveň ukázala aj dôležitosť štrukturálnych fondov, najmä Európsky sociálny fond sa 
prejavil ako veľmi užitočný nástroj pri riešení náročných výziev v mnohých regiónoch. 
Dôkazy sú predložené v revízii vykonávania opatrení politiky súdržnosti prijatých na podporu 
európskeho plánu na oživenie hospodárstva (pracovný dokument útvarov Komisie s názvom 
Politika súdržnosti: reakcia na hospodársku krízu), ktorá vychádza najmä z informácií 
poskytnutých v národných strategických správach.

Naďalej existujú zjavné rozdiely medzi menej a viac rozvinutými regiónmi EÚ v mnohých 
hľadiskách a pokrok sa značne líši v jednotlivých krajinách a naprieč jednotlivými témami, 
pričom agregátové kvóty výberu sú vyššie ako 40 % v prípade 9 členských štátov a nižšie ako 
20 % v prípade 4 členských štátov. Je potrebné ďalej podporovať zaostávajúce regióny v ich 
úsilí o prekonanie sociálno-ekonomických rozdielov. 

Podľa spravodajcu sa v určitých strategických oblastiach vyskytujú osobitné oneskorenia 
pri výbere projektov. Medzi oblasti vyžadujúce si osobitnú pozornosť, kde by sa mala 
vykonať dôkladná analýza, patria: železničný sektor, určité investície do energetiky a 
životného prostredia, digitálna ekonomika, sociálne začlenenie a správa vecí verejných 
a budovanie kapacít. 

Treba preto vyvinúť dodatočné úsilie, aby sa zabránilo nadmerným oneskoreniam, posilnilo 
sa tempo vykonávania a zabezpečila sa vyššia finančná disciplína. Na druhej strane 
spravodajca zdôrazňuje rozsiahlejšie využívanie environmentálnych projektov v programoch 
európskej územnej spolupráce, keďže ide o pozitívny vývoj, a poukazuje na jednoznačnú 
pridanú hodnotu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. 

Podávanie strategických správ

Podávanie strategických správ poskytuje včas dôkazy o pokroku pri vykonávaní v celej EÚ-
27 a ponúka základ na diskusiu na vysokej úrovni, partnerské preskúmanie, získavanie 
poznatkov v oblasti politiky a podnety na zlepšenie kvality výkonu. 

Zistili sa však niektoré dôležité nedostatky. Napríklad len 19 členských štátov uviedlo 
v správach základné ukazovatele. V tejto fáze je preto nemožné získať prvý jasný 
celoeurópsky obraz o vplyve politiky na miestnej úrovni. Spravodajca sa domnieva, že 
členské štáty by mali používať základné ukazovatele v ďalšom kole podávania strategických 
správ v rokoch 2012 – 2013 s cieľom napomôcť porovnávanie na úrovni EÚ. Okrem toho 
s cieľom zvýšiť súdržnosť a kvalitu monitorovania pokroku by členské štáty mali zvýšiť 
strategický obsah ich príslušných správ a Komisia by mala poskytovať podrobnejšie 
usmernenia, aby sa zlepšila kvalita podávania strategických správ. 
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Predpokladá sa, že podávanie správ zvýši vyvodzovanie zodpovednosti voči verejnosti 
z hľadiska úspechov politiky. Prezentácii zistení treba preto zabezpečiť väčšiu publicitu. 
Okrem toho by sa mala podporovať výmena skúseností, aby členské štáty mohli mať prospech 
z osvedčených postupov, ktoré prispievajú k dosahovaniu kladných výsledkov. Spravodajca 
zdôrazňuje tieto osvedčené postupy, ktoré prispievajú k zvýšenej kvalite podávania správ 
a k väčšej angažovanosti zainteresovaných strán v členských štátoch: 

 používanie základných ukazovateľov, 
 podávanie správ o výstupoch a výsledkoch, 
 podávanie správ o súčinnosti medzi vnútroštátnymi politikami a politikami EÚ,
 organizovanie verejných diskusií a konzultácií so zainteresovanými stranami, 
 predkladanie správ národným parlamentom na prijatie stanoviska a zverejňovanie 

správ na vládnych internetových stránkach. 

Úvahy a konzultácie spravodajcu

Politika súdržnosti naďalej preukazuje svoju dôležitosť, pretože výraznou mierou prispieva 
k zlepšeniu sociálno-ekonomického prostredia. Členské štáty prijali nové požiadavky 
pozitívnym spôsobom a napredujú pri dosahovaní cieľov politiky súdržnosti, čo potvrdzujú 
fakty a údaje uvedené v národných správach – hoci na úrovni štátov a regiónov pretrváva 
heterogénnosť. Politika súdržnosti však predstavuje dlhodobý mechanizmus a väčšina 
výsledkov je viditeľná až v neskoršej fáze programového obdobia. V skutočnosti celkový 
obraz o programovom období 2007 – 2013 bude viditeľný až v roku 2015, dva roky po druhej 
strategickej správe, keďže niektoré štáty dostali dva roky od roku 2013 na vyčerpanie 
všetkých viazaných finančných prostriedkov.

Spravodajca upozorňuje na skutočnosť, že účinný výber a vykonávanie projektov 
v niektorých oblastiach sťažujú mnohé faktory, ako je neskoré uzavretie rokovaní 
o viacročnom finančnom rámci a legislatívny balík politických opatrení, čo vyústilo 
do neskorého dokončenia národných stratégií a operačných programov, zmeny v pravidlách 
finančnej kontroly, nedostatočné verejné zdroje dostupné na spolufinancovanie v členských 
štátoch, ako aj neexistencia jasných národných priorít pre isté oblasti intervencie 
a nepostačujúca inštitucionálna správna kapacita. Týmito faktormi sa treba urýchlene 
zaoberať tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov. Členským štátom sa tiež 
odporúča, aby urýchlili a zjednodušili využívanie štrukturálnych fondov na miestnej úrovni 
a najmä prijali nápravné opatrenia v oblastiach so slabým výkonom s cieľom zabrániť 
oneskorenému dosahovaniu dohodnutých výsledkov. 

Zásadnými predpokladmi plnenia celkových cieľov politiky súdržnosti sú, prirodzene, riadna 
finančná disciplína a transparentnosť pri prideľovaní finančných prostriedkov. Podávanie 
strategických správ ako nový nástroj môže v tomto zmysle prispieť k zvýšeniu zodpovednosti 
pri plnení cieľov politík. Ďalšou dôležitou otázkou zaručujúcou kvalitu rozhodovacieho 
procesu je strategické plánovanie, ako aj úspešné a účinné uskutočňovanie politiky súdržnosti. 
Na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni by sa preto mala ďalej posilňovať 
dobrá správa verejných vecí v súlade so zmluvou a zásadou partnerstva. Zjednodušenie 
riadenia a vykonávania politiky súdržnosti je naďalej veľmi žiaduce, pretože nepochybne nie 
je vítané, aby kvôli nadmernej byrokracii a zložitým pravidlám a postupom zostali finančné 
prostriedky nevyužité.
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V tejto súvislosti možno čerpanie finančných prostriedkov zvýšiť cieleným budovaním 
kapacít a mobilizáciou všetkých primeraných vnútroštátnych zdrojov, aby sa získalo dostupné 
spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov. Potrebnú podporu môžu poskytnúť aj nástroje 
finančného inžinierstva.

Záverom, cieľom politiky súdržnosti je znížiť rozdiely medzi stupňom rozvoja európskych 
regiónov, napomáhať snahy o modernizáciu a trvalo udržateľný rozvoj, pričom táto politika je 
prejavom európskej solidarity. Ukázala sa byť zásadným prvkom procesu európskej integrácie 
a vytvára pevnú súčinnosť medzi všetkými európskymi politikami. Prax ukazuje, že európske 
regióny sa naďalej vyznačujú výraznými hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi 
nerovnosťami. Niektoré z nich sú dôsledkom dvoch posledných rozšírení (domnienka: 
pristúpenie historicky a hospodársky znevýhodnených krajín), iné zdôraznili priame účinky 
celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy. 

Otázka štruktúry budúcej politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 bude predmetom politickej 
diskusie v nasledujúcich rokoch. Existuje riziko, že nedostatky lisabonskej stratégie by sa 
mohli zopakovať pri vykonávaní stratégie Európa 2020. Spravodajca opakuje, že v súvislosti 
s blížiacimi sa rokovaniami o budúcom programovom období by sa mala politika súdržnosti 
naďalej zaoberať všetkými európskymi regiónmi a spoločenskými výzvami, čím sa 
chudobnejším regiónom pomôže dohnať zaostalosť a dosiahne sa inteligentný, trvalo 
udržateľný a inkluzívny rast. Spravodajca je tiež pevne presvedčený, že v kontexte 
pretrvávajúcej územnej nerovnováhy a pokračujúcej krízy je silná a dobre financovaná 
regionálna politika EÚ podmienkou sine qua non (nevyhnutnou podmienkou) na dosiahnutie 
sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti, preto by sa v budúcom programovom období 
určite nemal zmenšiť rozpočet vyčlenený na politiku súdržnosti. 


