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DÔVODOVÁ SPRÁVA – SÚHRN SKUTOČNOSTÍ A ZISTENÍ 

Súvislosti 

Význam makroregionálnych stratégií (MRS) ako platformy pre nadnárodnú spoluprácu medzi 

členskými štátmi, ale aj pre spoluprácu s tretími krajinami v uplynulých rokoch vzrástol. 

Tieto stratégie poskytujú integrovaný rámec na riešenie spoločných problémov a využitie 

spoločného potenciálu. V programovom období 2014 – 2020 boli MRS začlenené do 

programov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). 

V súčasnosti existujú štyri makroregionálne stratégie (pobaltská, podunajská, jadransko-

iónska a alpská), ktoré spájajú 19 členských štátov a 8 krajín mimo EÚ. Niektoré členské 

štáty sa zúčastňujú viacerých MRS. 

Makroregionálne stratégie sú stanovené podľa zásady „troch nie“: žiadne nové finančné 

prostriedky EÚ, žiadne ďalšie formálne štruktúry EÚ a žiadne nové právne predpisy EÚ. 

Finančná podpora prichádza vo forme programov nadnárodnej spolupráce Európskej územnej 

spolupráce (EÚS), ktoré sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). 

Vykonávanie makroregionálnych stratégií sa podporuje zo štyroch takýchto programov 

(celkový rozpočet operačného programu je uvedený v zátvorkách): 

— oblasť Baltského mora (333 414 456 EUR) 

— podunajská oblasť (262 989 839 EUR) 

— jadransko-iónsky región (117 918 198 EUR) 

— alpský priestor (139 751 456 EUR). 

Krajiny sú inak podnecované k tomu, aby na plnenie spoločných cieľov vytýčených v MRS 

využívali rozličné zdroje financovania (EŠIF a ďalšie nástroje EÚ, nástroj predvstupovej 

pomoci (IPA), nástroj európskeho susedstva (ENI), národné, regionálne a miestne zdroje, 

súkromné zdroje atď.).  

Ako uvádza Komisia1, makroregionálne stratégie predstavujú viac ako len financovanie, 

pretože „spájajú občanov rôznych členských štátov a zlepšujú ich sociálne a ekonomické 

životné podmienky prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.“  

MRS majú rôzne riadiace štruktúry a stretávajú sa s odlišnými výzvami. Niektoré problémy 

sú do určitej miery spoločné, ako napríklad zabezpečenie primeranej úrovne politického 

záväzku a dostatočných zdrojov.  

Komisia má pri vykonávaní MRS koordinačnú úlohu.  

V roku 2010 Komisia na základe žiadosti Rady vytvorila skupinu na vysokej úrovni pre 

                                                 
1 Oznámenie Komisie zo 14. decembra 2015 s názvom Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia 

príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov (COM(2015)0639 final). 
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makroregionálne stratégie, ktorej úlohou je pomáhať Komisii pri výkone právomocí 

a zodpovednosti, pokiaľ ide o fungovanie makroregionálnych stratégií, a jej špecifickou 

úlohou je poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce sa koordinácie a monitorovania 

makroregionálnych stratégií1. Jej členmi sú zástupcovia členských štátov EÚ a krajín mimo 

EÚ, ktoré sa zúčastňujú na MRS. Ako pozorovatelia sú na schôdze prizývaní aj zástupcovia 

Výboru regiónov a Európskej investičnej banky. 

Budúcnosť 

Diskusia o politike súdržnosti na obdobie po roku 2020 je v plnom prúde a je najvyšší čas 

diskutovať v kontexte tejto politiky aj o budúcnosti makroregionálnych stratégií. 

V súvislosti s budúcnosťou makroregionálnych stratégií treba zodpovedať viaceré otázky: 

— zodpovednosť a politický záväzok – ako zabezpečiť, aby všetky zúčastnené krajiny 

investovali do makroregionálnych stratégií dostatok zdrojov? 

— zameranie na výsledky – existujú možnosti na zlepšenie merateľnosti výsledkov 

MRS? 

— rozsah – existujú dôvody na rozšírenie koncepcie MRS? 

Rada síce uznáva význam makroregionálnych stratégií a opätovne potvrdzuje zásadu „troch 

nie“, ale zostáva otvorená preskúmaniu každej spoločne dohodnutej a zrelej iniciatívy 

členských štátov, ktoré čelia rovnakým výzvam vo vymedzenej zemepisnej oblasti, zameranej 

na vytvorenie novej makroregionálnej stratégie2. 

Výbor REGI zorganizuje na svojej schôdzi 12. – 13. júla 2017 seminár s odborníkmi na tému 

makroregionálnych stratégií s cieľom podporiť prácu na tejto správe o vykonávaní. Zistenia 

sa premietnu do pozmeňujúcich návrhov k návrhu správy. 

                                                 
1 Register expertných skupín Komisie a podobných subjektov – Skupina na vysokej úrovni pre makroregionálne 

stratégie 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455&Lang=SK 
2 Závery Rady k vykonávaniu makroregionálnych stratégií EÚ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_

region_strategy_en.pdf  

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455&Lang=SK
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_region_strategy_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_region_strategy_en.pdf
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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o vykonávaní makroregionálnych stratégií EÚ 

(2017/2040(INI)) 

Európsky parlament, 

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

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 

zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 

fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom 

a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len 

„NSU“)1, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 

zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná 

spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja2, 

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení 

nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), 

pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto 

zoskupení3, 

– so zreteľom na závery Rady z 25. apríla 2017 o vykonávaní makroregionálnych stratégií 

EÚ, 

– so zreteľom na správu Komisie zo 16. decembra 2016 o vykonávaní makroregionálnych 

stratégií EÚ (COM(2016)0805) a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie 

(SWD(2016)0443), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. júna 2009 týkajúce sa stratégie Európskej únie 

pre región Baltického mora (COM(2009)0248), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. decembra 2010 s názvom Stratégia Európskej 

únie pre podunajskú oblasť (COM(2010)0715), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. júna 2014 o stratégii Európskej únie 

pre región Jadranského a Iónskeho mora (COM(2014)0357), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. júla 2015 o stratégii Európskej únie pre alpský 

región (COM(2015)0366), 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320. 
2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259. 
3 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 303. 
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– so zreteľom na správu Komisie o riadení makroregionálnych stratégií 

(COM(2014)0284), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. decembra 2015 s názvom Investovanie 

do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (COM(2015)0639), 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. februára 2011 o plnení stratégie EÚ pre 

podunajskú oblasť1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 2012 o vývoji makroregionálnych stratégií EÚ: 

súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2012 o stratégii politiky súdržnosti EÚ 

pre atlantickú oblasť3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. októbra 2015 k stratégii EÚ pre región 

Jadranského a Iónskeho mora4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2016 o stratégii EÚ pre alpský región5, 

– so zreteľom na štúdiu z januára 2015 s názvom Nová úloha makroregiónov v európskej 

územnej spolupráci, ktorú uverejnilo generálne riaditeľstvo EP pre vnútorné politiky, 

tematická sekcia B: štrukturálna politika a politika súdržnosti), 

– so zreteľom na správu Interact z februára 2017 s názvom Pridaná hodnota 

makroregionálnych stratégií – hľadisko programov a projektov, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku a na článok 1 ods. 1 písm. e) 

rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania 

vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu, 

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

prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0000/2017), 

A. keďže makroregión možno definovať ako oblasť tvorenú územím viacerých rôznych 

krajín alebo regiónov, ktoré spája jedna alebo viacero spoločných čŕt alebo problémov6; 

B. keďže makroregionálne stratégie (MRS) sú dôležité, pretože sú schopné mobilizovať 

inštitucionálnych aktérov a občiansku spoločnosť v záujme cieľov politiky EÚ; 

C. keďže MRS sú platformou pre spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a tretími 

krajinami na účely riešenia spoločných problémov a na posilnenie spolupráce medzi 

rôznymi politickými sektormi a zlepšenie ich integrácie; 

                                                 
1 Ú. v. EÚ CE 188, 28.6.2012, s. 30. 
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0269. 
3 Prijaté texty, P7_TA(2012)0341. 
4 Prijaté texty, P8_TA(2015)0383. 
5 Prijaté texty, P8_TA(2016)0336. 
6 Schmitt et al. (2009), Makroregióny a makroregionálne stratégie EÚ – predbežná štúdia, NORDREGIO 

elektronický pracovný dokument 2009: 4.  
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D. keďže makroregióny sú zapojené do plnenia dlhodobých a vzájomne prepojených 

prierezových politických otázok; 

E. keďže MRS sú založené na zásade „troch nie“, t. j. žiadne nové finančné prostriedky, 

žiadne nové štruktúry a žiadne nové právne predpisy v rámci existujúceho politického 

rámca EÚ; 

F. keďže existujúce mechanizmy spolupráce uľahčujú realizáciu makroregionálnych 

stratégií, a to najmä v raných fázach; 

G. keďže Komisia prijíma jedinú správu o vykonávaní všetkých existujúcich 

makroregionálnych stratégií EÚ každé dva roky, pričom ďalšiu správu má predložiť do 

konca roka 2018; 

Makroregionálne stratégie ako platformy pre spoluprácu a koordináciu 

1. proces globalizácie zdôraznil význam MRS, lebo v dôsledku globalizácie sa jednotlivé 

krajiny stali navzájom závislé, čo si vyžaduje riešenie príslušných cezhraničných 

problémov; 

2. uznáva, že prvky ako záväzok, zodpovednosť, zdroje a riadenie sa pri plnení vopred 

stanovených cieľov naďalej – do rôznej miery – ťažko prekonávajú; 

3. zdôrazňuje, že MRS aj naďalej neoceniteľne prispievajú k cezhraničnej, 

medziodvetvovej a viacúrovňovej spolupráci v Európe; 

4. zastáva názor, že viacúrovňové riadenie by malo byť už od počiatku súčasťou každej 

makroregionálnej stratégie; 

5. nabáda na lepšiu koordináciu a lepšie partnerstvá medzi rôznymi aktérmi a politikami 

na vnútroštátnej a regionálnej úrovni s cieľom uľahčiť realizáciu makroregionálnych 

stratégií; 

6. zdôrazňuje význam rozvoja administratívnych kapacít s cieľom zabezpečiť účinné 

vykonávanie týchto stratégií; 

7. zdôrazňuje, že MRS musia byť dostatočne pružné, aby sa mohli prispôsobiť a reagovať 

na neočakávané udalosti, ktoré môžu ovplyvniť dotknuté regióny a EÚ vo všeobecnosti; 

v tejto súvislosti zdôrazňuje nevyhnutnosť koordinačnej úlohy Komisie; 

Stratégia EÚ pre región Baltského mora (EUSBSR) 

8. víta výsledky dosiahnuté od spustenia stratégie v roku 2009, najmä pokiaľ ide 

o mechanizmy spolupráce nielen medzi zúčastnenými štátmi, ale aj v rámci 

jednotlivých krajín; 

9. zdôrazňuje, že pretrvávajú niektoré výzvy, najmä výzvy týkajúce sa životného 

prostredia a prepojenosti; naliehavo žiada zúčastnené krajiny, aby zintenzívnili úsilie 

zamerané na riešenie problému znečistenia Baltského mora; 
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10. berie na vedomie dobrý príklad komunikačnej stratégie EÚ pre región Baltského mora; 

zdôrazňuje, že podpora komunikačných stratégií by sa mala realizovať aj 

na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, aby sa zvýšil ich dosah; 

 Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (EUSDR) 

11. zdôrazňuje pozitívny vplyv, ktorý má táto stratégia na spoluprácu medzi zúčastnenými 

krajinami; 

12. dialóg o financovaní podunajskej oblasti považuje za jasný pozitívny príklad spôsobu 

prekonania ťažkostí pri financovaní projektov, ktorým projekty nadnárodného významu 

často čelia; 

13. zdôrazňuje, že v záujme riešenia pretrvávajúcich problémov je nevyhnutné zachovať 

vysoký stupeň politickej podpory a zvýšiť zdroje a kapacity; 

Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (EUSAIR) 

14. zdôrazňuje výnimočnú povaha EUSAIR vyplývajúcu z počtu potenciálnych 

a kandidátskych zúčastnených krajín a domnieva sa, že táto forma spolupráce môže byť 

obrovskou príležitosťou pre celý región; 

15. so znepokojením berie na vedomie pretrvávajúce problémy so zdrojmi, riadením 

a zodpovednosťou, ktoré bránia úplnému dosiahnutiu cieľov stratégie; 

16. zdôrazňuje, že tento región bol v uplynulých rokoch v popredí z hľadiska migračnej 

krízy; domnieva sa, že stratégia EUSAIR by mohla pomôcť zmierniť takéto problémy;  

Stratégia EÚ pre alpský región (EUSALP) 

17. EUSALP považuje za dôkaz, že makroregionálna koncepcia sa môže uplatniť aj 

v rozvinutejších regiónoch; 

18. víta riadiacu štruktúru tejto stratégie, ktorá sa v súčasnosti zavádza; 

19. zdôrazňuje, že EUSALP môže byť dobrým príkladom vzorovej stratégie v oblasti 

územnej súdržnosti, pretože zahŕňa rôzne osobitné oblasti, výrobné oblasti, horské 

a vidiecke oblasti a niektoré najdôležitejšie mestá v EÚ; 

20. zdôrazňuje, že alpský región je vymedzený mnohými hranicami a že EUSALP môže 

byť aj príležitosťou na posilnenie cezhraničnej spolupráce, vytvorenie väzieb a sietí 

medzi ľuďmi a odstránenie existujúcich hraníc a prekážok pre pracovníkov 

a hospodárske činnosti; 

Makroregionálna Európa po roku 2020? 

21. poukazuje na to, že makroregionálne stratégie prinášajú ovocie, ak sú zakorenené 

v dlhodobej politickej perspektíve a organizované takým spôsobom, aby boli už 

od počiatku účinne zastúpené všetky zainteresované strany; 
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22. domnieva sa, že vykonávanie stratégie môže byť úspešné len vtedy, keď bude založené 

na účinnej koordinácii a štruktúrach spolupráce a zabezpečené primeraným 

financovaním; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je potrebné hľadať súčinnosť 

a doplnkovosť regionálnych a vnútroštátnych finančných prostriedkov s finančnými 

nástrojmi EÚ; 

23. navrhuje, aby zúčastnené krajiny hneď na začiatku prijali jasné záväzky týkajúce sa 

financovania; 

24. zdôrazňuje, že je potrebné väčšie zameranie na výsledky, aby bolo možné odôvodniť 

investované zdroje, ktoré by mali byť primerané stanoveným cieľom; 

25. žiada, aby sa všetky otázky týkajúce sa MRS, ako napríklad otázky vlastníctva 

a potrebných politických stimulov, riešili primeraným spôsobom; 

26. domnieva sa, že treba zlepšiť viditeľnosť aktivít makroregiónov a informovanosť 

o nich; 

27. zdôrazňuje, že plánovanie a revízia cieľov by sa mali zosúladiť s programovými 

obdobiami viacročného finančného rámca (VFR), aby sa posilnilo prepojenie 

s prioritami EÚ; 

28. vyzýva Komisiu, aby v rámci budúcej správy o vykonávaní makroregionálnych 

stratégií, ktorá sa má predložiť v roku 2018, vykonala hĺbkovejšiu analýzu, najmä 

so zameraním na tieto otázky: 

a) účinnosť nadnárodných programov Európskej územnej spolupráce pri 

poskytovaní financovania a strategického impulzu pre MRS;  

b) ukazovatele, ktoré by sa mohli začleniť do každej MRS, aby sa umožnilo 

lepšie zameranie na výsledky a monitorovanie; 

c) opatrenia na posilnenie prepojenia s prioritami EÚ; 

d) zjednodušenie vykonávania a uplatňovania systémov financovania; 

29. zdôrazňuje, že na to, aby bolo možné čeliť novým výzvam v danej geografickej oblasti, 

je dôležité pozorne preskúmať iniciatívy zamerané na vytváranie nových 

makroregionálnych stratégií; 

30. vyzýva Komisiu, aby pozvala Parlament, aby sa ako pozorovateľ zúčastňoval práce 

skupiny na vysokej úrovni pre makroregionálne stratégie; 

o 

o  o 

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, 

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, vládam a národným a regionálnym 

parlamentom členských štátov a tretích krajín, ktoré sa zúčastňujú makroregionálnych 

stratégií. 
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