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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o cieli 3: výzva pre územnú spoluprácu – budúca agenda cezhraničnej, nadnárodnej 
a medziregionálnej spolupráce
(2010/2155(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej hlavu XVIII,

– 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 fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/19991,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení 
územnej spolupráce (EZÚS)2,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach 
Spoločenstva o súdržnosti (2006/702/ES)3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. októbra 2010 o politike súdržnosti a regionálnej 
politike EÚ po roku 20134,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o Stratégii Európskej únie pre región 
Baltického mora a o úlohe makroregiónov v budúcej politike súdržnosti5,

– 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 Únii6, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2009 o zelenej knihe o územnej súdržnosti 
a stave diskusie o budúcej reforme politiky súdržnosti7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2009 o revízii nástroja európskej susedskej 
politiky a politiky partnerstva8, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. februára 2008 o opatreniach v nadväznosti 
na územnú agendu a Lipskú chartu: smerom k dosiahnutiu európskeho akčného programu 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25 – 78.
2 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25 – 78.
3 Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 11 – 32.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0356.
5 Prijaté texty, P7_TA(2010)0254.
6 Prijaté texty, P7_TA(2010)0189.
7 Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 65.
8 Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2010, s. 83.
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územného rozvoja a územnej kohézie1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. decembra 2005 o úlohe euroregiónov pri rozvoji 
regionálnej politiky2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. septembra 2005 o územnej súdržnosti 
pri regionálnom rozvoji3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. decembra 2010 o stratégii Európskej únie 
pre podunajskú oblasť (KOM(2010)0715) a o orientačnom akčnom pláne, ktorý túto 
stratégiu dopĺňa (SEK(2010)1489), 

– so zreteľom na piatu správu Komisie z 9. novembra 2010 o hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti: budúcnosť politiky súdržnosti (piata správa o súdržnosti) 
(KOM(2010)0642),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. októbra 2010 o preskúmaní rozpočtu EÚ 
(KOM(2010)0700) a na jeho technické prílohy (SEK(2010)7000),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2010 o príspevku regionálnej politiky 
k inteligentnému rastu v rámci stratégie Európa 2020 (KOM(2010)0553),

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

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. júna 2009 o stratégii Európskej únie pre región 
Baltického mora (KOM(2009)0248 v konečnom znení), ako aj na orientačný akčný plán, 
ktorý túto stratégiu dopĺňa (SEK(2009)0712/2),

 so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2008 s názvom Zelená kniha o územnej 
súdržnosti: z územnej rozmanitosti urobiť prednosť (KOM(2008)0616),

 so zreteľom na návrh správy z vlastnej iniciatívy Výboru regiónov o nových 
perspektívach pre preskúmanie nariadenia o EZÚS4,

– so zreteľom na nezávislú správu vypracovanú na základe požiadavky Komisie s názvom 
Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III (2000 – 2006): hodnotenie ex post 
(č. 2008.CE.16.0.AT.016), 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2011),

A. keďže územie Európskej únie tvorí 27 členských štátov a 271 regiónov, 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 184 E, 6.3.2009, s. 95.
2 Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 16.
3 Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 88.
4 Správa by mala byť prijatá na 88. zasadnutí Výboru regiónov 27. a 28. januára 2011.
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B. keďže v pohraničných regiónoch žije približne 37,5 % európskeho obyvateľstva,

C. keďže neformálna spolupráca, euroregióny, iniciatívy Rady Európy, ako aj súbor po sebe 
nasledujúcich zmlúv a sekundárnych právnych predpisov Európskej únie prispeli 
k vytvoreniu pevnejších a trvalejších väzieb medzi jednotlivými územiami,

D. keďže aj napriek vytvoreniu základov územnej spolupráce stále zostáva veľa výziev, 
ktorých charakter závisí od minulého priebehu a dosiahnutého stupňa spolupráce, 

E. keďže po tom, ako boli hranice zrušené v zmluvách, je dôležité odstrániť ich 
v každodennom živote našich občanov,

F. keďže zámerom regionálnej politiky je podporovať harmonický rozvoj regiónov 
prostredníctvom posilňovania hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v rámci 
Európskej únie,

G. keďže v rámci politiky súdržnosti prispieva cieľ Územná spolupráca k čoraz užšiemu 
zväzku medzi národmi tým, že umožňuje odstraňovať prekážky medzi územiami 
a regiónmi, 

H. keďže územná spolupráca, ktorá vedie občanov rozličných regiónov k spolupráci, je 
procesom učenia sa, ktorý vytvára pocit spolupatričnosti a spoločnej budúcnosti,

I. keďže v centre priorít územnej spolupráce musí stáť občan,

J. keďže prehlbovanie územnej spolupráce závisí od pokroku dosiahnutého vo všetkých 
oblastiach európskej integrácie a koordinácie a keďže samotná územná spolupráca je 
experimentálnym laboratóriom európskej integrácie, 

K. keďže v dôsledku všeobecného nariadenia o štrukturálnych fondoch a nadobudnutia 
platnosti Lisabonskej zmluvy sa význam územnej spolupráce výrazne zvýšil,

L. keďže hodnotenie ex post týkajúce sa programov INTERREG III na programové obdobie 
2000 – 2006 presvedčivo dokazuje, že tento cieľ znamená pre európsky projekt pridanú 
hodnotu,
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Posilniť cieľ Územná spolupráca

1. pripomína, že zámerom územnej spolupráce je podporovať územia a regióny v spolupráci, 
aby mohli ako celok riešiť spoločné výzvy, odstraňovať fyzické, administratívne 
a regulačné prekážky brániace tejto spolupráci a zmierňovať tzv. hraničný efekt;

2. je presvedčený, že územná spolupráca prináša Európe pridanú hodnotu a že zohráva 
zásadnú úlohu pri rozvoji vnútorného trhu a európskej integrácie; žiada, aby územná 
spolupráca zostala jedným z pilierov politiky súdržnosti; 

3. domnieva sa, že územná spolupráca preukázala svoju účinnosť a že jej potenciál a priestor 
na zvýšenie konkurencieschopnosti sa stále nevyužívajú dostatočne z dôvodu nízkeho 
objemu prostriedkov, ktoré sú na ňu vyčlenené; žiada, aby rozpočet na cieľ Územná 
spolupráca predstavoval najmenej 5 % celkového rozpočtu v rámci politiky súdržnosti 
na budúce programové obdobie;

4. odporúča zachovať súčasnú štruktúru cieľa 3, ktorá spočíva v rozdelení na tri zložky 
(cezhraničnú, nadnárodnú, medziregionálnu), a udržať prevahu cezhraničnej zložky 
nad ostatnými zložkami tak, že sa na ňu vyčlení najmenej 70 % rozpočtu na územnú 
spoluprácu;

5. domnieva sa, že rozlišovanie medzi cezhraničnou zložkou, ktorá reaguje na miestne 
potreby pohraničných spádových oblastí, a nadnárodnou zložkou, ktorá umožňuje 
spoluprácu na väčších strategických plochách, sa musí zachovať;

6. podporuje však – s cieľom zabezpečiť ucelenosť a plynulosť územnej činnosti a vzhľadom 
na strategický charakter projektov – väčšiu flexibilitu pri využívaní možností, ktoré 
ponúka článok 21 nariadenia o EFRR, pokiaľ ide o lokalizáciu operácií v rámci 
cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce; v tejto súvislosti žiada, aby sa opätovne posúdilo 
obmedzenie vzdialenosti na 150 km stanovené v rámci cezhraničnej spolupráce 
pre pobrežné a prímorské regióny;

7. žiada, aby sa v súvislosti so stratégiou Európa 2020 najprv uskutočnila úvaha zameraná 
na vymedzenie strategických potrieb každej hranice a aby sa koncepcia európskej územnej 
spolupráce následne začlenila a bola realizovaná na všetkých úrovniach strategického 
plánovania, t. j. európskej, vnútroštátnej i regionálnej;

8. vyjadruje želanie, aby sa finančné prostriedky už neprideľovali na úrovni členských 
štátov, ale na úrovni Spoločenstva, a to podľa jednotlivých programov územnej 
spolupráce na základe kritérií uvedených v prílohe 2 ods. 5 všeobecného nariadenia 
s cieľom strategicky a integrálne reagovať na potreby každého územia a každej oblasti 
spolupráce; vyzýva Európsku komisiu, aby zvážila ďalšie strategické, merateľné 
a primerané kritériá odrážajúce potreby jednotlivých území, ktoré by vyvažovali základné 
kritérium demografie;

9. opätovne zdôrazňuje význam medziregionálnej spolupráce, vyjadruje však poľutovanie 
nad nedostatočnými prostriedkami, ktoré sa na ňu vyčleňujú; žiada, aby sa miera 
európskeho spolufinancovania v rámci tohto programu znížila zo 75 % na 60 % v prípade 
účastníkov pochádzajúcich z regiónov cieľa Konkurencieschopnosť a zamestnanosť; 



PR\854500SK.doc 7/15 PE456.853v01-00

SK

nabáda regióny, aby lepšie využívali možnosti medziregionálnej spolupráce, ktoré ponúka 
článok 37 ods. 6 písm. b) všeobecného nariadenia; odporúča v tejto súvislosti, aby 
medziregionálna zložka cieľa 3 prispievala aj ku koordinácii a organizácii týchto 
projektov, zhodnoteniu znalostí a výmene osvedčených postupov v užšom spojení 
s programom INTERACT a s podporou tohto programu; 

10. podporuje činnosti v rámci programu ESPON a navrhuje zlepšiť dostupnosť výsledkov 
týchto činností s cieľom uľahčiť ich využívanie pre príslušné zainteresované strany;

11. vyjadruje potešenie nad úspechom programu URBACT v oblasti udržateľného rozvoja 
miest a žiada, aby sa v ňom pokračovalo; 

12. vyzýva Európsku komisiu, aby uvažovala o spôsobe, ako zaistiť účasť a zapojiť zástupcov 
zvolených na miestnej a regionálnej úrovni do európskych sietí výmeny skúseností 
a osvedčených postupov;

Začlenenie územnej spolupráce do bežných postupov

13. považuje za nevyhnutné, aby sa cieľ Územná spolupráca na jednej strane a ciele 
Konvergencia a Konkurencieschopnosť a zamestnanosť na druhej strane lepšie dopĺňali; 
navrhuje, aby sa regionálne operačné programy podieľali na cezhraničných 
a nadnárodných projektoch, ktoré s nimi súvisia, a to tak, že sa z územného hľadiska 
vyčlenia prostriedky na prioritné projekty, ktoré budú vopred vymedzené a schválené ich 
partnermi v rámci programov, v súlade so zásadami viacúrovňového riadenia 
a partnerstva;

14. nabáda členské štáty a regióny, aby zavádzali viacregionálne operačné programy, ktoré 
budú reagovať na spoločné územné výzvy; vyzýva Komisiu, aby uvažovala o regulačných 
úpravách potrebných na vytvorenie viacregionálnych cezhraničných operačných 
programov na základe rovnakého modelu;

Prijať územný prístup v prípade ostatných politík Spoločenstva 

15. pripomína, že koncepcia makroregiónov vychádzajúca z iniciatívy Rady je 
experimentálnou koncepciou koordinácie spoločných projektov, ktoré sa dotýkajú veľmi 
veľkého územia, a je zameraná na využitie výhod integrovaného a mnohoodvetvového 
prístupu v oblasti spoločných strategických činností, na ktoré sa čerpajú prostriedky 
z existujúcich fondov; pripomína, že tieto stratégie nesmú pre rozpočet Únie znamenať 
ďalšie výdavky a nesmú viesť k vzniku nových inštitúcií ani zavádzaniu nových právnych 
predpisov;

16. žiada Komisiu, aby podrobne preskúmala výsledky prvých uskutočnených stratégií; 
domnieva sa, že tento proces vyvolal záujem, ktorý treba zhodnotiť; odporúča, aby 
nadnárodné programy prispeli k podpore týchto územných stratégií tým, že budú 
koordinovať úvahy o aktuálnych a nových makroregionálnych stratégiách, ich 
vymedzovanie a riadenie; 

17. zastáva názor, že úvaha o každej nadnárodnej stratégii musí zahŕňať možnú koordináciu 
s usmerneniami týkajúcimi sa transeurópskych dopravných sietí, ako aj stratégie 
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uskutočnené v rámci integrovanej námornej politiky; 

18. pripomína, že územná spolupráca sa týka vnútorných, ako aj vonkajších hraníc Európskej 
únie; žiada Komisiu, aby uvažovala o lepšej súčinnosti medzi pomocou z EFRR, 
z nástroja predvstupovej pomoci (IPA), nástroja európskeho susedstva a partnerstva 
a z Európskeho rozvojového fondu (EFR);

19. odporúča v tejto súvislosti posilniť koordináciu medzi jednotlivými generálnymi 
riaditeľstvami v rámci Európskej komisie;

Podporiť vytváranie európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)

20. domnieva sa, že EZÚS je jedinečným a cenným nástrojom územného riadenia a že 
zodpovedá potrebám štruktúrovanej spolupráce, pokiaľ ide o financie, právne postavenie 
a viacúrovňové riadenie;

21. nazdáva sa však, že je potrebné uľahčiť jeho realizáciu, a žiada Európsku komisiu, aby čo 
najskôr predložila návrhy zmien a doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1082/2006 o EZÚS, pričom treba zohľadniť problémy jednotlivých regiónov a už 
vytvorené zoskupenia a postupovať na základe práce Výboru regiónov, a to s cieľom:

– objasniť postavenie EZÚS v rámci vnútroštátnych právnych poriadkov, 
– umožniť vytváranie EZÚS medzi subjektmi pochádzajúcimi z členského štátu a zo štátu, 
ktorý nie je členom EÚ,
– preformulovať článok 4 ods. 3, tak aby bola trojmesačná lehota prísne dodržiavaná,
– zjednodušiť právne predpisy o zamestnancoch a daňovom režime EZÚS;

22. podporuje udeľovanie globálnych grantov pre EZÚS, ktoré im umožnia priamo spravovať 
štrukturálne fondy, a žiada, aby sa v právnych predpisoch o ostatných európskych fondoch 
zohľadnil mnohonárodný a mnohostranný charakter EZÚS s cieľom uľahčiť im prístup 
k iným zdrojom financovania; 

Zjednodušiť vykonávanie

23. nazdáva sa, že vykonávanie programov územnej spolupráce je stále príliš komplikované, 
a domnieva sa, že v rámci cieľa 3 je potrebné upraviť pravidlá;

24. vyzýva Komisiu, aby pripravila osobitné opatrenia, ktoré zjednodušia pravidlá auditu 
a kontroly, umožnia systematickejšiu paušalizáciu nákladov, presnejšie vymedzia rámec 
pravidiel oprávnenosti výdavkov Spoločenstva, zabezpečia flexibilitu pri automatickom 
zrušení viazaných prostriedkov, zvýšia hranicu prípustného rizika chýb na úroveň 5 % 
a technickú pomoc na úroveň 8 %, aby riadiace orgány mohli klásť väčší dôraz 
na strategický dohľad nad projektmi ako na formálnu správnosť žiadostí; 

25. trvá aj na tom, aby sa vynakladalo úsilie o zjednodušenie s cieľom zapojiť vo väčšej miere 
súkromné subjekty; odporúča zaviesť systémy finančného inžinierstva podľa vzoru 
programov JEREMIE a JESSICA, aby sa tak uľahčili cezhraničné projekty prinášajúce 
príjmy, účasť súkromných subjektov a vytváranie verejno-súkromných partnerstiev;
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Zviditeľniť územnú spoluprácu

26. vyjadruje poľutovanie nad tým, že územná spolupráca nie je dostatočne viditeľná, a to ani 
na úrovni vnútroštátnych a miestnych správ, ani medzi občanmi; žiada Komisiu, aby 
uvažovala najmä o riešeniach, ktoré pomôžu zviditeľniť EZÚS medzi subjektmi v rámci 
územnej spolupráce a občanmi;

27. domnieva sa, že spolupráca v oblasti vzdelávania a kultúry, ktorá prispieva k napĺňaniu 
cieľov inteligentného a inkluzívneho rastu v rámci stratégie Európa 2020, zviditeľňuje 
územnú spoluprácu tým, že odbúrava psychické hranice, ktoré sú prekážkou v zbližovaní 
medzi občanmi; 

28. žiada, aby sa zlepšila koordinácia komunikácie medzi všetkými subjektmi zapojenými 
do procesu uskutočňovania územnej spolupráce, navrhuje, aby všetky programy v rámci 
jednej zložky mali rovnakú vizuálnu identifikačnú podobu (logo), a vyzýva Komisiu, aby 
začiatkom budúceho programového obdobia navrhla veľkú mediálnu informačnú kampaň 
pre pohraničné regióny, ktorá sa bude týkať výhod územnej spolupráce;

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

Význam územnej spolupráce sa v priebehu posledných piatich rokov v dôsledku všeobecného 
nariadenia o štrukturálnych fondoch, ako aj nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 
výrazne zvýšil. Vo finančnom rámci na obdobie 2007 – 2013 sa cieľ Územná spolupráca stal 
jedným z troch pilierov politiky súdržnosti Európskej únie, čím nadviazal na iniciatívu 
Spoločenstva INTERREG. Následne sa územná súdržnosť na základe článku 174 zmluvy 
stala popri hospodárskej a sociálnej súdržnosti jednou z troch zložiek politiky súdržnosti. Z jej 
pozície jasne vyplýva, že tento cieľ je jednou z hlavných priorít Európskej únie. 

Podľa spravodajkyne je cieľom územnej spolupráce odstránenie fyzických, administratívnych 
a regulačných prekážok a zmiernenie tzv. hraničného efektu medzi územiami a regiónmi, aby 
mohli ako celok reagovať na spoločné výzvy, či už územné (týkajúce sa služieb, 
infraštruktúry, urbanizmu a územného plánovania), celosvetové (globalizácia, zmena klímy), 
hospodárske alebo spoločenské. Ukrýva sa v nej priestor na zvýšenie konkurencieschopnosti, 
ktorý je stále nedostatočne využitý a prispieva k čoraz užšiemu zväzku medzi národmi.

Správa o hodnotení ex post týkajúcom sa programov INTERREG III (2000 – 2006) 
presvedčivo dokazuje, že tento cieľ prináša pre európsky projekt pridanú hodnotu, a uvádza 
niekoľko príkladov úspechu: 1 300 projektov infraštruktúry, viac ako 18 000 km 
novovybudovaných ciest alebo ciest, na ktoré sa poskytla podpora, 115 200 pracovných 
príležitostí, 5 800 uvedení do prevádzky (tzv. start-up) a podnikov, ktoré boli priamo alebo 
nepriamo vytvorené alebo zachované, takmer 12 000 vytvorených sietí a štruktúr spolupráce 
a vyše 544 000 osôb (vrátane študentov), ktoré sa zúčastnili na kurzoch, školeniach, 
seminároch, workshopoch, schôdzach alebo ďalších vzdelávacích činnostiach1.

Posilniť cieľ Územná spolupráca

Ambiciózny rozpočet:

Spravodajkyňa v súlade s postojom Európskeho parlamentu vyjadreným v uznesení 
zo 7. októbra 2010 o politike súdržnosti a regionálnej politike Európskej únie po roku 2013, 
v súlade s pozíciou Európskej komisie vyjadrenou v záveroch piatej správy o politike 
súdržnosti, odporúčaniami Výboru regiónov a závermi neformálneho stretnutia Rady 
ministrov zodpovedných za regionálnu politiku v Liège z 22. a 23. novembra 2011 zastáva 
názor, že cieľ 3 sa musí podstatne posilniť. 

V súčasnom viacročnom finančnom rámci je na tento cieľ vyčlenených 8,5 miliardy EUR 
(čo predstavuje 2,5 % štrukturálnych výdavkov EÚ). Počas rokovaní týkajúcich sa 
predchádzajúceho programového obdobia Komisia žiadala, aby cieľ 3 tvoril najmenej 5 % 
rozpočtu v rámci politiky súdržnosti. V roku 2013 by sa mal tento cieľ naplniť. Dopyt po 
spolupráci je silný a potreby sú nesmierne veľké. Spravodajkyňa sa domnieva, že práve 
Európsky parlament by mal byť sprostredkovateľom ambícií subjektov územnej spolupráce 

                                               
1 Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III (2000 – 2006) Hodnotenie ex post (č. 

2008.CE.16.0.AT.016).
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tým, že bude opätovne požadovať, aby sa na tento cieľ vyčlenilo najmenej 5 % celkového 
rozpočtu v rámci politiky súdržnosti. 

Stabilná štruktúra: 

Podľa názoru spravodajkyne sa musí štruktúra tohto cieľa spočívajúca v troch zložkách 
zachovať, lebo každá z nich má svoje opodstatnenie a prináša prospech.

Cezhraničná spolupráca (73 % rozpočtu) financuje uskutočňovanie spoločných stratégií 
pre regióny, ktoré sa nachádzajú na vnútorných (niekedy vonkajších) hraniciach členských 
štátov (a ktoré sú od seba vzdialené maximálne 150 km). Jej uskutočňovanie nadobudlo 
charakter územnosti v rámci NUTS III a zodpovedá miestnym potrebám cezhraničných 
spádových oblastí. Spravodajkyňa sa nazdáva, že diskusia o prenesení oprávnenosti na úroveň 
NUTS II, ako to požadujú určité subjekty, by mohla tento územný rozmer cezhraničnej 
spolupráce ohroziť. V závislosti od projektov však uplatnenie možností ponúkaných v článku 
21 nariadenia o EFRR, pokiaľ ide o lokalizáciu operácií v rámci cezhraničnej a nadnárodnej 
spolupráce, umožňuje flexibilitu, ktorú treba podporiť. Tento článok umožňuje 
v odôvodnených prípadoch financovať výdavky nad rámec oprávnenosti stanovený 
v programe. 

Nadnárodná spolupráca (20 % rozpočtu), ktorá prebieha v širšom meradle, má za cieľ 
podporovať spoluprácu medzi susediacimi regiónmi, ktoré patria k rovnakej geografickej 
oblasti, v rámci strategických priorít Únie, ako sú výskum a vývoj, informačná spoločnosť, 
životné prostredie, vysokoškolské vzdelávanie, mobilita a udržateľný rozvoj miest, ako aj 
riadenie prírodných katastrof.

Medziregionálna spolupráca (4 % rozpočtu) sa týka spolupráce medzi všetkými regiónmi 27 
členských štátov nezávisle od ich geografickej polohy a je zameraná na výmenu informácií, 
skúseností a osvedčených postupov.

Zo skúseností vyplýva1, že pri výzvach na predloženie projektov v rámci medziregionálnej 
spolupráce je záujem o ne desaťkrát vyšší ako ponuka. Takýto rozdiel môže pre riadiaci orgán 
znamenať nadmerné administratívne zaťaženie a žiadateľov odrádzať a vyvolávať u nich 
sklamanie. S cieľom dosiahnuť úspory a posilniť kvalitu projektov by sa mohlo zvážiť 
zníženie miery spolufinancovania na 60 % (zo súčasných 75 %) v prípade účastníkov 
pochádzajúcich z regiónov cieľa Konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Spravodajkyňa tiež 
nabáda regióny, aby vo väčšej miere využívali možnosti, ktoré ponúka článok 37 ods. 6 písm. 
b) všeobecného nariadenia. Tento článok umožňuje, aby sa na základe iniciatívy členského 
štátu do operačného programu Konvergencia alebo Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť začlenili činnosti zamerané na medziregionálnu spoluprácu s regiónom alebo 
miestnym orgánom iného členského štátu. Medziregionálna zložka cieľa Územná spolupráca 
môže v prípade takto realizovaných projektov slúžiť na ich podporu, koordináciu, 
kapitalizáciu, výmenu osvedčených postupov a strategické zabezpečenie. Ak by sa program 
INTERACT s touto zložkou užšie prepojil, zvýšila by sa jeho účinnosť. 

                                               
1 Zdroj: riaditeľstvo programu Interreg IV C 2007 – 2013: prvá výzva na predloženie projektov: 4832 

žiadateľov na 492 vybraných projektov, druhá výzva na predloženie projektov: 4671 žiadateľov 
na 481 vybraných projektov.
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Program URBACT II (týkajúci sa výmeny informácií na účely podpory udržateľného rozvoja 
miest) dosiahol určitý úspech a zasluhuje si, aby sa v ňom pokračovalo. 

Okrem toho by bolo v spojitosti s diskusiou o programe Erasmus pre miestnych volených 
zástupcov užitočné, aby tieto siete výmeny (medziregionálna spolupráca/INTERACT 
a URBACT) vo väčšej miere zapájali volených zástupcov s cieľom zviditeľniť takéto druhy 
výmeny a dať im politický impulz. 

Program ESPON, ktorý poskytuje k dispozícii štúdie a databázy o územnej spolupráci 
a pohraničných oblastiach, je účinným nástrojom. Je však potrebné vyvinúť úsilie s cieľom 
zviditeľniť výsledky jeho činnosti a sprístupniť ho všetkým príslušným subjektom v rámci 
spolupráce.

Strategickejšia územná spolupráca začlenená do bežných postupov

Zatiaľ čo pomer medzi týmito tromi zložkami sa môže vo všeobecnosti zachovať, 
programovanie musí byť strategickejšie a byť súčasťou všetkých fáz plánovania. 
Spravodajkyňa si praje, aby činnosti týkajúce sa spolupráce boli koordinované na všetkých 
úrovniach riadenia v spojitosti so stratégiou Európa 2020 podľa potrieb jednotlivých území 
a v spojitosti s ostatnými existujúcimi územnými stratégiami (euroobvody (euro districts), 
euroregióny, makroregióny atď.). 

Územnú spoluprácu niekedy poškodzuje uvažovanie jednotlivých štátov zamerané 
na návratnosť financií, ako aj syndróm „I want my money back“, keď si členské štáty 
a zúčastnené subjekty delia finančné prostriedky na projekty na svojom území bez skutočnej 
spolupráce a pridanej hodnoty pre Európu. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby sa finančné 
prostriedky prideľovali na jednotlivé programy územnej spolupráce, a nie viac podľa 
členského štátu, s cieľom integrálne reagovať na potreby jednotlivých oblastí spolupráce. Pri 
zachovaní základného demografického kritéria môže Európska komisia súčasne zvážiť ďalšie 
strategické, merateľné a primerané kritériá odrážajúce potreby jednotlivých území, ktoré by 
toto základné kritérium vyvažovali Doplnkové ukazovatele by mohli zohľadňovať osobité 
oblasti problematiky územnej spolupráce, ako sú dostupnosť a prístup k infraštruktúram či 
niektoré z ukazovateľov spojených so stratégiou Európa 2020.

Spravodajkyňa sa domnieva, že aj keď rozpočet na územnú spoluprácu potrebuje významné 
zvýšenie, nikdy sa z neho nebudú môcť financovať veľké cezhraničné alebo nadnárodné 
projekty infraštruktúry, ktoré Európa potrebuje v oblasti dopravy, energetiky a nových 
komunikačných technológií. Aby sa skutočne naplnila zásada územnej súdržnosti a zvýšila sa 
pridaná európska hodnota vyplývajúca z prostriedkov vyčlenených v rámci cieľa 
Konvergencia a Konkurencieschopnosť a zamestnanosť, je nevyhnutné, aby sa cieľ Územná 
spolupráca a bežné postupy lepšie dopĺňali. 

Preto sa navrhuje, aby sa na začiatku programovania z územného hľadiska vyčlenili 
prostriedky v rámci cieľov Konvergencia a Konkurencieschopnosť a zamestnanosť na určitý 
počet prioritných projektov, ktoré ich partneri zúčastňujúci sa na programoch vopred 
vymedzia a schvália, a to v súlade so zásadami viacúrovňového riadenia a partnerstva. 
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Nakoniec by spravodajkyňa chcela zdôrazniť význam skúseností získaných v rámci 
viacregionálnych operačných programov, ako sú programy Loire alebo Massif Central 
vo Francúzsku, ktoré vychádzajú zo spoločného územného základu. Komisia môže využiť 
výsledky takýchto skúseností a na základe rovnakého modelu plánovať viacregionálne 
cezhraničné operačné programy. 

Prijať územný prístup v prípade ostatných politík Spoločenstva

Makroregionálne stratégie pre región Baltického mora alebo pre podunajskú oblasť vyvolali 
u mnohých subjektov entuziazmus i obavy. Spravodajkyňa by chcela pripomenúť, že tieto 
stratégie nie sú ani novou štruktúrou medzivládnej spolupráce riadenou výlučne centrálnymi 
právomocami členských štátov, ani novým nezaradeným cieľom Spoločenstva, ktorý by bol 
samostatný a nezávislý od akéhokoľvek prepojenia na regionálnu politiku. Pravidlo „trikrát 
nie“ je zásadné: žiadne nové inštitúcie, žiadne nové právne úpravy a žiadne nové rozpočtové 
riadky pre makroregionálne stratégie. 

Koncepcia makroregiónov – experimentálna koncepcia koordinácie spoločných projektov, 
ktoré sa dotýkajú veľmi veľkého územia – zameraná na využitie výhod integrovaného 
a mnohoodvetvového prístupu v oblasti spoločných strategických činností, na ktoré sa čerpajú 
prostriedky z existujúcich fondov, si však vzhľadom na dosiahnuté výsledky zasluhuje 
osobitnú pozornosť. 

Ak aj pre Európu nie je predurčené, aby ju tvorili makroregióny, systém riadenia nadnárodnej 
zložky by mohol prispieť ku koordinácii úvah týkajúcich sa týchto stratégií, ich vymedzenia 
a riadenia tým, že by určil miesta, kde by boli prospešné a želateľné.

Rovnako v rámci úvah o nadnárodnej zložke sa musí zohľadniť možná koordinácia 
s ostatnými veľkými stratégiami Spoločenstva, ako sú transeurópske dopravné siete a stratégie 
v rámci integrovanej námornej politiky.

Uskutočňovanie spolupráce na vonkajších hraniciach sa vyznačuje nedostatkami 
a ťažkosťami, a to najmä z dôvodu nedostatočnej súčinnosti medzi nariadeniami týkajúcimi sa 
jednotlivých fondov (EFRR, nástroj európskeho susedstva a partnerstva, IPA, EFR) 
a problémov pri riadení. Príslušné generálne riaditeľstvá Európskej komisie by mali svoje 
činnosti v tejto oblasti lepšie koordinovať. 

Podporiť vytváranie európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)

Osobitným nariadením bol v roku 2006 zriadený právny nástroj uľahčujúci územnú 
spoluprácu – Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS). EZÚS sa dá použiť 
pre všetky tri zložky územnej spolupráce a predstavuje jedinečný nástroj územného riadenia. 
Bol zavedený v rámci rokovaní o legislatívnom balíku na účely súčasného viacročného 
finančného rámca (2007 – 2013).

Toto nariadenie umožňuje vnútroštátnym, regionálnym alebo miestnym orgánom zriaďovať 
spoločné zoskupenia s vlastnou právnou subjektivitou s cieľom vytvárať programy a projekty 
spolupráce. Takýmto spôsobom významne prispieva k vytvoreniu modelu viacúrovňového 
riadenia.
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Získané alebo získavané skúsenosti EZÚS potvrdzujú uspokojivé fungovanie tohto nástroja. 
Pokiaľ ide o financie, právny štatút a viacúrovňové riadenie, zodpovedá potrebám 
regionálnych a miestnych orgánov v oblasti štruktúrovanej spolupráce, a to dokonca nad 
rámec očakávaní európskych zákonodarcov. 

Zároveň je však potrebné, aby miestne a regionálne orgány v rámci EÚ boli o EZÚS lepšie 
informované. Okrem toho existuje množstvo ďalších, nie zanedbateľných výziev týkajúcich 
sa najmä právnych a organizačných otázok a prístupu k financiám, ktoré musia EZÚS riešiť 
predovšetkým v počiatočnej fáze (napríklad problémy súvisiace s krajinou zriadenia a veľmi 
zdĺhavými postupmi registrácie).

Výbor regiónov zistil určitý okruh problémov, ktoré spravodajkyňa pripomína, a to: 
objasnenie štatútu EZÚS v rámci vnútroštátnych právnych poriadkov, možnosť vytvárať 
EZÚS medzi subjektmi pochádzajúcimi z členského štátu a zo štátu, ktorý nie je členom EÚ, 
preformulovanie článku 4 ods. 3 tak, aby bola prísne dodržiavaná trojmesačná lehota (v ktorej 
členský štát vyjadrí svoj súhlas alebo nesúhlas s vytvorením EZÚS) a zjednodušenie právnych 
predpisov o zamestnancoch a daňovom režime EZÚS.

Okrem toho musia pravidlá prístupu k ostatným európskym fondom lepšie zohľadňovať 
osobitý charakter EZÚS, a to nie ako obyčajného partnera, ale ako mnohostranného 
a mnohonárodného európskeho subjektu. 

Udeľovanie globálnych grantov pre EZÚS, ktoré im umožnia priamo riadiť štrukturálne 
fondy, v súlade so stratégiou vymedzenou v programe by uľahčilo realizáciu projektov 
a podporilo vytváranie nových EZÚS. 

Zjednodušiť vykonávanie

Cieľ 3 umožňuje komplexnú a viacrozmernú spoluprácu, na ktorej sa podieľajú partneri 
z rôznych členských štátov. Tieto výzvy si vyžadujú konkrétne pravidlá, ktoré skutočne 
uľahčia realizáciu. 

Spravodajkyňa navrhuje súbor opatrení, ktoré požadujú zainteresované subjekty pôsobiace 
priamo na mieste, a to: zjednodušenie pravidiel auditu a kontroly, systematickejšia 
paušalizácia nákladov, presnejšie vymedzenie rámca pravidiel oprávnenosti výdavkov 
Spoločenstva, flexibilita pri automatickom zrušení viazaných prostriedkov, zvýšenie hranice 
prípustného rizika chýb na úroveň 5 % a technickej pomoci na úroveň 8 %, aby riadiace 
orgány mohli klásť väčší dôraz na strategický dohľad nad projektmi ako na formálnu 
správnosť žiadostí. 

Spravodajkyňa však chce pripomenúť, že prvoradým zo zjednodušení je stabilita pravidiel.  

Jedným z častých problémov pri uplatňovaní územnej spolupráce je neochota súkromných 
subjektov zapájať sa súvisiaca s komplexitou a rizikami spojenými s týmto druhom projektov. 

Spravodajkyňa preto vyzýva Komisiu, aby tieto subjekty lepšie zapájala, predovšetkým 
prostredníctvom zavedenia systémov finančného inžinierstva podľa vzoru programov 
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JEREMIE a JESSICA, aby sa tak uľahčili cezhraničné projekty prinášajúce príjmy 
a uskutočňovanie verejno-súkromných partnerstiev.

Zviditeľniť územnú spoluprácu

Územnú spoluprácu poškodzuje v obzvlášť vysokej miere problém širšieho rozsahu, ktorý sa 
týka štrukturálnych fondov: nedostatočná viditeľnosť.

Ani občania v bežnom živote, ani ústredné, regionálne alebo miestne verejné orgány 
členských štátov či európske inštitúcie pri dlhodobom plánovaní politík sa nezaoberajú 
otázkami územnej spolupráce. Ak chceme územnú spoluprácu viac zviditeľniť, je potrebné 
konať na všetkých troch uvedených úrovniach. 

Na túto výzvu treba reagovať dvojakým spôsobom: 
– územná spolupráca ako dôležitá európska myšlienka musí byť pre všetkých občanov 
symbolickým stelesnením EÚ;
– politici a úradníci na všetkých úrovniach sa musia oboznámiť s praktickými 
aspektmi územnej spolupráce, ktoré môžu súvisieť s ich prácou.

Spravodajkyňa preto žiada Komisiu, aby uvažovala najmä o riešeniach, ktoré pomôžu 
zviditeľniť EZÚS medzi subjektmi v rámci územnej spolupráce a občanmi. 

Nevyhnutné je aj zlepšenie koordinácie komunikácie medzi všetkými subjektmi zapojenými 
do procesu uskutočňovania územnej spolupráce, pričom prvým krokom by mohlo byť 
napríklad zavedenie rovnakého loga. Komisia by mohla v pohraničných regiónoch takisto 
zvážiť komunikačnú kampaň s podporou programu INTERACT.


