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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o optimalizácii úlohy územného rozvoja v politike súdržnosti
(2011/2312(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 rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických 
usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2011 o piatej správe Komisie o súdržnosti a 
stratégii pre politiku súdržnosti po roku 20133,

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

– so zreteľom svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný 
finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2011 o európskej mestskej agende a jej 
budúcnosti v politike súdržnosti6, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2011 o cieli 3: výzva pre územnú spoluprácu –
budúca agenda cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce7,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. októbra 2010 o politike súdržnosti a regionálnej 
politike EÚ po roku 20138,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o prínose politiky súdržnosti 
k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ do roku 20209,

– 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 

                                               
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, P7_TA(2011)0316.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0286.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.
6 Prijaté texty, P7_TA(2011)0284.
7 Prijaté texty, P7_TA(2011)0285.
8 Prijaté texty, P7_TA(2010)0356.
9 Prijaté texty, P7_TA(2010)0191.
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program pre výskum a vývoj v mestách a regiónoch, ako aj v členských štátoch a v Únii1, 

– so zreteľom na štúdiu s názvom Politika súdržnosť po roku 2013: kritické hodnotenie 
legislatívnych návrhov, ktorú zverejnil Európsky parlament,

– so zreteľom na závery poľského predsedníctva z 24. - 25. novembra 2011 o územnom 
rozmere politík EÚ a budúcej politike súdržnosti2,

– so zreteľom na návrh Komisie zo 6. októbra 2011 na nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady zo 6. októbra 2011, ktorým sa stanovujú niektoré 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 
(COM(2011)0615),

– so zreteľom na návrh Komisie zo 6. októbra 2011 na nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady zo 6. októbra 2011 o osobitných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja a cieli Investície pre rast a zamestnanosť, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1080/2006 (COM(2011)0614),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2010 s názvom Závery piatej správy o 
hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti: budúcnosť politiky súdržnosti 
(KOM(2010)0642),,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. októbra 2010 s názvom Preskúmanie rozpočtu 
EÚ (COM(2010)0700) a na jeho technické prílohy (SEC(2010)7000),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2010 s názvom Príspevok regionálnej 
politiky k inteligentnému rastu v rámci stratégie Európa 2020 (COM(2010)0553),

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: Stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na Program reformovanej politiky súdržnosti – územný prístup k plneniu 
výziev a očakávaní Európskej únie, nezávislú správu, ktorú na žiadosť komisárky 
pre regionálnu politiku Danuty Hübnerovej vypracoval Fabrizio Barca, apríl 2009,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0189.
2 Závery poľského predsedníctva o územnom rozmere politík EÚ a budúcej politike súdržnosti pod názvom 
Towards an integrated, territorially differentiated and institutionally smart response to EU challenges, 24. - 25. 
novembra 2011, Poznaň.
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zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2012),

A keďže politika súdržnosti sa zameriava na zmenšovanie rozdielov medzi regiónmi EÚ 
posilňovaním ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti, a keďže je účinná pri 
propagovaní európskej integrácie pomocou sociálneho a ekonomického rozvoja;

B. keďže nariadenie, ktorým sa stanovujú niektoré spoločné ustanovenia (CPR), vytyčuje 
spoločné pravidlá platné pre všetkých päť programov európskeho financovania (Európsky 
fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond námorného a rybného 
hospodárstva), ktoré sú určené na realizáciu politík súdržnosti, rozvoja vidieka a v oblasti 
rybného hospodárstva;

C. keďže spoločný strategický rámec sa venuje mechanizmom na dosiahnutie lepšej 
koordinácie medzi fondmi zahrnutými do CPR (EFRR, ESF, Kohézny fond), EPFRV, 
EFNRH) a lepšej integrácie fondov zahrnutých do CPR s ďalšími oblasťami politík EÚ;

D. keďže územný rozmer je prelínajúcim sa aspektom politiky súdržnosti a európskym 
regiónom  ponúka možnosť na využívanie individuálneho územného potenciálu, 
čoho cieľom je pracovať na plnení cieľov politiky súdržnosti;

E. keďže územná súdržnosť sa teraz v Lisabonskej zmluve uznáva ako základný cieľ EÚ;

Preklenovacie záujmy: posilňovanie územného cieľa

1. uznáva zjednodušený viacúrovňový systém riadenia ako integrálnu zložku 
rozhodovacieho procesu v rámci politiky súdržnosti, pričom spolupráca je potrebná v 
každej fáze plánovania, rozvoja a realizácie programov európskeho financovania na 
európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni; vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, 
aby sa toto odrážalo v príprave jasných a podrobne definovaných partnerských zmlúv; 

2. zdôrazňuje skutočnosť, že rozpočet na politiku súdržnosti po roku 2013 sa musí zachovať 
na súčasnej úrovni s cieľom zabezpečenia toho, aby podpora ďalej dosahovala oblasti, 
ktoré potrebujú ekonomické a sociálne oživenie;

3. víta návrh Komisie na umiestnenie prístupu založeného na výsledkoch do centra CPR, 
pričom sa treba zameriavať na merateľné výkony dosahované politikou súdržnosti, aby sa 
zväčšila udržateľnost investícií a zaručila efektivita programov financovania;

4. podporuje preklenovacie návrhy Komisie v celom CPR s cieľom zmenšenia 
administratívnej záťaže; preto zdôrazňuje skutočnosť, že pravidlá, kontroly a oprávnenosť 
musia byť jasné od začiatku a že zjednodušenie administratívnych postupov možno 
úspešne dosiahnuť pomocou integrovaného prístupu k využívaniu fondov;

5. zdôrazňuje potrebu na zaručenie pružnosti pre programy financovania založené na 
miestnych a regionálnych cieľoch, pričom sú vo všetkých fázach zapojené zainteresované 
subjekty, aby sa zaručilo, že programy európskeho financovania uspokojujú potreby 
súvisiace s riešením sociálnych a ekonomických rozdielov;
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6. zdôrazňuje, že pružnosť by sa mala rozšíriť na lepšie zabezpečenie toho, aby projekty 
fungovali vo rozličných fondoch zahrnutých do CPR, a že táto väčšia pružnosť by 
pomáhala pri zjednodušovaní realizácie projektov a posilnila doplnkové a prelínajúce sa 
aspekty európskeho financovania;

7. uznáva, že politika súdržnosti môže významne prispieť k naplneniu cieľov stratégie 
Európa 2020; poznamenáva však, že politika súdržnosti ako stály a právne záväzný cieľ 
EÚ sa nesmie využívať iba ako prostriedok na realizáciu stratégie Európa 2020;

8. zdôrazňuje skutočnosť, že využívanie iných programov financovania (napr. Horizont 
2020), v možnom spojení s financovaním politiky súdržnosti, by sa takisto malo brať do 
úvahy pri plnení cieľov stratégie Európa 2020;

9. lepšie zameranie na mestá a mestské oblasti považuje za hybné sily hospodárskeho rastu;

10. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s definíciou miest a mestských oblastí vzhľadom na 
rozličnú veľkosť, zdroje a sociálne a ekonomické aspekty miest v EÚ;

Lepšia integrácie európskych fondov na roky 2014 - 2020

11. víta návrhy CPR, ktoré podporujú lepšiu koordináciu a integráciu programov financovania 
s cieľom zabezpečiť väčší vplyv fondov a rozhodnejšiu prítomnosť územného rozmeru 
politiky súdržnosti v rámci na roky 2014 - 2020;

12. zdôrazňuje, že lepšia harmonizácie medzi politikou súdržnosti a ďalšími politickými 
oblasťami načrtnutými v CPR umožní európskym regiónom ďalej sa ekonomicky rozvíjať 
za súčasného využívania ich individuálnych výhod;

13. ako príklad uvádza waleskú kanceláriu európskeho financovania - Wales European 
Funding Office (WEFO) - a jej zámer na integrovanie európskych fondov vo Walese 
vytvorením jednotného „portálu“, ktorý by poskytoval prístup k informáciám o všetkých 
fondoch zahrnutých do CPR; zdôrazňuje potenciál „portálu“ WEFO na zahrnutie 
spoločnej platformy pomocou jednotnej aplikácie, platieb, monitorovania a hodnotiaceho 
procesu pre všetky fondy zahrnuté do CPR; zdôrazňuje, že tento prístup by pomohol 
lepšie určovať potenciálne synergie a integráciu medzi finančnými tokmi, čím by sa 
harmonizoval a zjednodušil proces žiadania o európske fondy;

14. zdôrazňuje, že vzhľadom na spoločné charakteristiky fondov zahrnutých do CPR a iných 
programov financovania (napr. Horizont 2020, Life+) by sa efektivita európskeho 
financovania mohla zvýšiť preskúmaním potenciálneho súladu medzi týmito fondmi;

15. uznáva, že programy financovania ako Horizont 2020 sa v prvom rade zameriavajú na 
excelentnosť, kým štrukturálne fondy mali predtým úspech v úlohe „budovania kapacít“ 
poskytovaním finančných prostriedkov na rozvoj podnikov a organizácií, ktoré sa potom 
stali partnermi projektov 7. rámcového programu alebo programu na zvyšovanie 
konkurencieschopnosti a inovácií (CIP)

Mechanizmy na integrovanie európskych fondov
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16. víta návrh regulačného rámca zameraného na subregióny pre miestny a integrovaný rozvoj 
pomocou miestneho rozvoja pod vedením spoločenstva, spoločných akčných plánov 
a integrovaných územných investícií;

17. zdôrazňuje, že podľa návrhu Komisie sa musí teraz vypracovať jasné spojenie medzi 
týmito výkonnými nástrojmi na zabezpečenie toho, aby všetky investícií dopĺňali miestne 
potreby a neprekrývali sa s inými projektmi;

18. požaduje plne integrovaný prístup k súvisiacim výkonným nástrojom (CLLD, ITI, JAP), 
ktoré umožňujú miestnym partnerstvám vybrať si podľa individuálnych potrieb rozličné 
kombinácie týchto nástrojov, pričom tieto nástroje sa využívajú na realizáciu viacerých 
tematických priorít s financovaním z viacerých fondov v rovnakom čase;

19. zdôrazňuje príklad subdelegácie do rád v Holandsku, ktorá zahrnuje časti programov 
financovania (napr. EFRR), ktoré regionálny orgán delegoval na veľké miestne orgány, 
spolu s krokmi na miestnej úrovni na riešenie miestnych potrieb; zdôrazňuje, že 
prideľovanie riadiacej zodpovednosti miestnym orgánom poskytuje väčší potenciál na 
integrovanie najlepšieho spojenia fondov šitého na mieru miestnym potrebám; zdôrazňuje, 
že vďaka už existujúcemu využívaniu riadiacich štruktúr na miestnej úrovni by tento 
prístup mohol byť výhodný pri realizácii ITI, JAP a CLLD;

Miestny rozvoj riadený spoločenstvom 

20. podporuje návrhy Komisie na miestny rozvoj riadený spoločenstvom (CLLD) ako dôležité 
ustanovenie CPR, ktoré sa zamerajú na rozvoj synergií medzi všetkými fondmi 
zahrnutými do CPR;

21. tento nástroj považuje za vynikajúci spôsob na stimuláciu účasti zdola od 
reprezentatívnych aktérov miestneho spoločenstva pracujúci na plnení územných cieľov;

22. požaduje od Komisie, aby vyjasnila návrhy o CLLD v realizačnej fáze s cieľom umožniť 
možným účastníkom presne určiť predpokladaný účel, rozsah a účinok CLLD pomocou 
prípravy delegovaných a vykonávacích aktov;

23. uznáva pokrok dosiahnutý od roku 2007 s miestnou akčnou skupinou pre rybné 
hospodárstvo spolupracujúcou s miestnych akčnými skupinami programu LEADER 
(LAG) ako príklad toho, ak by budúci CLLD mohol kombinovať finančné prostriedky na 
miestnej úrovni vo všetkých fondoch zahrnutých do CPR; zdôrazňuje príklad 11 
miestnych partnerstiev v Dánsku, ktoré využívajú EPFRV (LEADE) a Európsky fond 
rybného hospodárstva (Os 4) na financovanie projektov využívajúcich rovnaký realizačný 
systém a administratívu;

24 zdôrazňuje potrebu hľadania príkladov, ako je integrované využívanie fondov EPFRV 
a EFRH v miestnom rozvoji riadenom spoločenstvo v budúcom programovacom období, 
ako spôsob rozvíjania synergií medzi všetkými fondmi zahrnutými do CPR;

Spoločné akčné plány

25. podporuje návrhy CPR na zavedenie spoločných akčných plánov, aby sa skupiny 
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projektov mohli financovať viacerými operačnými programami;

26. uznáva spoločné akčné plány ako pozitívny krok smerom k riadeniu založenému na 
výsledkoch, v súlade s jedným z preklenovacích zámerov politiky súdržnosti po roku 
2013;

27. zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia toho, aby sa tieto nástroje vyvíjali spolu s CLLD, aby 
sa zabezpečilo, že CLLD vyrastie do viac ako len strategického nástroja, ktorý sa spolieha 
na JAP či ITI pri realizácii programov;

28. požaduje objasnenie rozsahu a integrácie spoločných akčných plánov, ako aj to, či sa 
použijú na realizáciu celého alebo len časti programov;

Integrované územné investície (ITI)

29. víta návrhy na ITI, ktoré by mohli mestám poskytnúť možnosť na uspokojenie ich 
vlastných konkrétnych potrieb využívajúc financovanie z viacerých prioritných osí na 
realizáciu operačných programov integrovaným spôsobom;

30. víta bližšie vysvetlenie o pôsobnosti ITI a potenciáli pre nástroj, ak to vyhovuje miestnym 
potrebám, ktorý sa má využiť v oblastiach mimo miest;

31. poukazuje na príklad navrhovaného modelu pre ITI z veľkého Manchestra, ktorý integruje 
financovaní z čo najviac príslušných zdrojov na dosiahnuť vyššej hodnoty z investícií; 
poukazuje na skutočnosť, že rozvoj tohto modelu pokračuje a prípadne by sa mohol 
využiť na podporu stratégie prinášajúcej ekonomické a sociálne výhody mestskému 
regiónu; zdôrazňuje, že navrhované ITI by integrovali priority EFRR s opatreniami ESF 
a že vzhľadom na intenzívnejšie zameriavanie sa EFRR na malé a stredné podniky 
a inovácie existuje možnosť, že do ITI sa podarí v budúcnosti zahrnúť podporu 
z projektov v rámci Horizontu 2020; 

Finančné nástroje

32. víta návrhy Komisie na rozsiahlejšie využívanie a rozšírenie pôsobnosti finančných 
nástrojov vypracovaním jednoduchších a jasnejších pravidiel na zabezpečenie väčšej 
efektívnosti vo všetkých piatich fondoch zahrnutých do CPR;

33. zdôrazňuje potenciál finančných nástrojov na sprístupňovanie alternatívnych zdrojov 
financovania pre širokú škálu subjektov na doplnenie tradičných finančných metód;

34. zdôrazňuje, že finančné nástroje, ako mechanizmy umožňujúce spoluprácu medzi 
podnikmi, organizáciami verejného sektora a vzdelávacími inštitúciami, by sa mali tiež 
podporovať ako prostriedok na rozvoj integrovaného prístupu k financovaniu.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto iniciatívna správa sa zameriava na hľadanie účinných a efektívnych mechanizmov na 
vytváranie synergií medzi programami európskeho financovania zahrnutých do spoločného 
strategického rámca Komisie; integrácia realizácie programov financovania zvýši efektivitu 
európskeho financovania na miestnej a regionálnej úrovni. Tento dokument obsahuje príklady 
mechanizmov, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú alebo ktoré sa posudzujú na využitie 
v európskych regiónoch. Spravodajca víta ďalšie diskusie a dodatočné príklad integrovania 
programov európskeho financovania, najmä skúmanie možnosti kombinovania viacerých 
jednotlivých programov financovania s cieľom vytvoriť jeden fond.

Legislatívny balík pre politiku súdržnosti na roky 2014 – 2020, ktorý predložila Európska 
komisia 6. októbra 2011, zahrnuje spoločné ustanovenia pre všetkých päť fondov zahrnutých 
do CPR (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond námorného a rybného 
hospodárstva).

Mandát Európskeho parlamentu na rokovania o právnych predpisoch je teraz vytvorený, 
pričom priority obsahujú intenzívnejšie zapojenie miestnych a regionálnych orgánov a väčšiu 
pružnosť regiónov pri určovaní priorít podľa ich vlastných územných potrieb. Pozícia 
Parlamentu takisto zdôrazňuje potrebu venovania väčšej pozornosti stimulácii rastu 
a konkurencieschopnosti, pričom finančné nástroje sa považujú za dôležitý mechanizmus na 
dosiahnutie týchto cieľov.

Územná súdržnosti sa teraz pridala k ekonomickej a sociálnej súdržnosti ako cieľ zmluvy 
podľa článku 174, preto sa objavuje čoraz väčšia potreba na opačný prístup v záujme 
mobilizácie potenciálu miestnej a regionálneho rozvoja. Spravodajca sa domnieva, že v 
záujme dosiahnutia uvedeného sú veľmi dôležité spoločné pravidlá a úzka koordinácia pre 
všetky fondy zahrnuté do CPR. Okrem toho realizačné stratégie na miestnej úrovni by mali 
byť zodpovednosťou miestnych subjektov a orgánov, pričom cieľom by malo byť 
uspokojovanie ekonomických a sociálnych potrieb na úrovni, ktorá je najbližšie k občanovi.

Preklenovacie záujmy: posilňovanie územného cieľa

V súčasnom hospodárskom ovzduší je jasné, že financovanie politiky súdržnosti je čoraz 
dôležitejšie pre európske regióny a rastie potreba zaručenia toho, aby sa peniaze vydávali čo 
najefektívnejšie, pričom by občania mohli v plnej miere profitovať z európskeho 
financovania. Zapojenie miestnych a regionálnych orgánov v každého fáze plánovania, 
rozvoja a realizácie programov európskeho financovania je veľmi dôležité v záujme riešenie 
miestnych potrieb. 

Územný rozmer ako prelínajúci sa aspekt politiky súdržnosti ponúka európskym regiónom 
možnosť na využívanie individuálneho územného potenciálu, čoho cieľom je pracovať na 
plnení cieľov politiky súdržnosti. Spravodajca víta návrhy na zjednodušenie politiky 
súdržnosti v rokoch 2014 – 2020 a prístup viac riadený výsledkami. Prístup riadený 
výsledkami môže významne prispieť k účinnej a efektívnej politike súdržnosti, pričom orgány 
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a príjemcovia budú mať osoh z toho, že sa zjednoduší odovzdávanie a realizácie programov.

Spravodajca víta väčšiu pozornosť venovanú regionálnym a miestnym orgánom, najmä 
v súvislosti s vypracúvaním partnerských zmlúv v súlade s viacúrovňovým riadením. 
Partnerské zmluvy by mali načrtnúť integrovaný prístup k územnému rozvoj zapracovaním 
opatrení, ako je zavádzanie národných a regionálnych mechanizmov na podporu koordinácie 
medzi fondmi zahrnutými do CPR a ďalšími európskymi a národnými nástrojmi financovania.

Lepšia integrácie európskych fondov na roky 2014 - 2020 

Lepšiu integráciu finančných prúdov na roky 2014 - 2020 požadovala väčšina európskych 
inštitúcií (Európska rada, Európsky parlament, Výbor regiónov), ako aj regionálne vlády 
a miestne a regionálne zainteresované subjekty v celej EÚ. 

Spravodajca sa domnieva, že keď sa členským štátom, regionálnym a miestnym orgánom 
poskytnú možnosti na využívanie viacerých programov európskeho financovania na podporu 
projektov, zlepší sa efektívnosť európskeho financovania, zjednoduší sa využívanie a 
príjemcovia dostanú možnosť na ľahší prístup k financovaniu.

V rámci CPR sa zaviedlo niekoľko nových nástrojov na posilnenie miestneho rozmeru 
politiky súdržnosti, na zvýšenie strategickej pozornosti na územnú spoluprácu a na zavedenie 
koordinovanejšieho prístupu na všetkých úrovniach štátnej správy.

Hoci návrhy načrtávajú nástroje na možnú integráciu európskeho financovania, ich 
využívanie však treba ďalej vysvetliť. Okrem toho spôsoby použitia týchto nástroj sú stále 
nejasné, preto ich Európska komisia musí ďalej vysvetliť.

Spravodajca uviedol príklady, ako regionálne a miestne orgány v predchádzajúcom 
finančnom období využívali podobné prístupy k navrhovaným nástrojom (CLLD, ITI). Tieto 
príklady môžu iným regionálnym a miestnym orgánom poskytnúť možné nápady na 
využívanie CLLD a ITI.

CLLD ako fakultatívny prvok pre EFRR a ESF a ako povinný prvok pre EPFRR a EFNRH 
má pôsobnosť na to, aby bol veľmi dôležitý pri realizovaní iniciatív miestneho rozvoja zdola. 
CLLD sa môže využívať pri riešení všetkých druhov územných problémov (mestských, 
vidieckych, cezhraničných a ď.) a financovať z viacerých nástrojov EÚ. Je však jasné, že na 
to, aby CLLD bol úspešným nástrojom, musí sa riadne zakotviť v CSF a v etickom kódexe. 
Operačné programy musia takisto zdôrazniť jeho osobitný príspevok do integrovania fondov 
tým, že sa určia oblasti, v ktorých by sa CLLD mohol uplatniť.

Príklad veľkého Manchestra ukazuje možný model toho, ako sa ITI môžu stať pákou na 
financovanie z väčších programov EÚ. Spravodajca víta rozvoj podobných modelov ako 
ukážku možné rozsahu pôsobnosti nových nástrojov na finančné obdobie rokov 2014 – 2020. 

Spravodajca v dokumente ďalej uviedol príklad mechanizmu, ktorý sa pripravuje na využitia 
vo Walese, kde waleská kancelária európskeho financovania (WEFO) je riadiacim 
a overovacím orgánom všetkých štrukturálnych fondov. Vláda Veľkej Británie deleguje orgán 
pre rozvoj, uplatňovanie a monitorovanie štrukturálnych fondov a fondov na rozvoj vidiek vo 
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Walese waleskej vláde. Vo Wales všetky európske fondy spadajú do toho istého 
ministerského portfólia, ktoré pomáha pri možnej ďalšej integrácii európskych prúdov 
financovania. „Portál“, ako ho navrhuje WEFO, poskytne centralizovaný systém na to, aby 
celá verejnosť, súkromné organizácie a organizácie tretieho sektora mali prístup 
k informáciám o možnom európskom financovaní. 

Využívanie štrukturálnych fondov v úlohe budovania kapacít ako páky na investovanie do 
výskumu a inovácií (napr. rámcový program EÚ pre výskam a inovácie, predtým 7RP, teraz 
Horizont 2020) už existuje. Toto poukazuje na to, že v súčasnosti existujú synergie medzi 
fondmi zahrnutými do CPR a ďalšími programami financovania, a tieto synergie by sa mali 
v plnej miere využívať na plnenie doplnkových tematických cieľov. Napríklad fondy zahrnuté 
do CPR a Horizontu 2020 by sa mohli vzťahovať na projekty zamerané na posilňovanie 
výskumu, technického rozvoja a inovácií. Cieľ zameraný na posilnenie využívania a kvality 
ICT je príkladom toho, ako by ESF mohol pri zabezpečovaní financovania koordinovať 
s programom Erasmus pre všetkých. Pritom projekty zamerané na tematické ciele 5, 6 či 7, 
týkajúce sa nízkouhlíkovej výroby, zmeny klímy a životného prostredia by mohli využíva 
fondy zahrnuté do CPR spolu s programom LIFE+ alebo NER300. 

Na záver, spravodajca víta ďalšie rokovanie o legislatívnom balíku Komisie a rozpravu s 
Komisiou, regionálnymi právnikmi a príjemcami o možných mechanizmoch na harmonizáciu 
európskeho financovania. Spravodajca verí, že nástroje navrhované Európskou komisiou na 
podporu väčšej synergie medzi fondmi sa môžu podporovať konkrétnymi mechanizmami na 
využívanie na regionálnej a miestnej úrovni.


