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I. Línie a ciele správy

Medzi hlavné ciele správy o vplyve a dôsledkoch štrukturálnej politiky patria:

• prispieť k diskusii okolo štvrtej správy o súdržnosti, ktorú Komisia predloží 24. a 25. 
mája 2007 v Lipsku;

• osvetliť vplyv štrukturálnej politiky na hospodársky rast a na vytváranie pracovných 
miest, ako aj jej významnú úlohu pri realizácii cieľov Lisabonskej stratégie a 
uplatňovaní strategických orientácií v novej politike súdržnosti;

• trvať na dôležitosti, ktorá sa spája s integrovanou štrukturálnou politikou zlaďujúcou 
zásahy štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a opatrenia v rámci ostatných politík 
Spoločenstva;

• prispieť k vytvoreniu aktivít, ktoré väčšmi zviditeľnia politiku súdržnosti;

• formulovať odporúčania týkajúce sa zavedenia novej politiky súdržnosti s cieľom 
zlepšiť jej vplyv v európskych regiónoch.

Vplyv politiky súdržnosti v Európskej únii (EÚ) je možné predstaviť zo štyroch rôznych 
uhlov: hospodársky, sociálny a územný vplyv a vplyv týkajúci sa verejnej správy.

I. Hospodársky vplyv
Správa sa pokúsi prispieť k optimalizácii hospodárskeho vplyvu štrukturálnych fondov počas 
nového plánovacieho obdobia rokov 2007 – 2013 a bude sa zaoberať týmito aspektmi:

1. Prínos štrukturálnych fondov k hospodárskemu zbližovaniu medzi rôznymi 
regiónmi EÚ:

Zbližovanie úrovne HDP rôznych regiónov, ktoré tvoria EÚ, je hlavným cieľom 
politiky súdržnosti. Niektoré regióny už tento cieľ dosiahli, mnohé ďalšie však 
zďaleka nie. Zaznamenávame zbližovanie medzi členskými štátmi a zároveň 
prehlbovanie rozdielov medzi regiónmi, a to aj v rámci týchto štátov. Sledovaným 
cieľom je tiež počínať si tak, aby bol regionálny rast stabilný a zvládnutý a aby sa 
predišlo hospodárskej nerovnováhe.

2. Pákový efekt štrukturálnych fondov na priťahovanie investícií:
Finančný prínos štrukturálnych fondov je obmedzený na 4 % národného HDP, táto 
pomoc má ale znásobujúci účinok na investície. Spolufinancovanie dynamizuje 
verejné výdavky a priťahuje súkromné investície. Týmto spôsobom napríklad 
iniciatíva JEREMIE pomôže malým a stredným podnikom kombinovať rôzne zdroje 
financovania.

3. Posilnenie konkurencieschopnosti:
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Štrukturálne fondy prispievajú k posilneniu konkurencieschopnosti regiónov, a to 
predovšetkým vďaka opatreniam týkajúcim sa cieľa 2 („hospodársky rozvoj 
a konkurencieschopnosť“). Lisabonská stratégia, rámec Spoločenstva na posilnenie 
konkurencieschopnosti, inšpiruje novú politiku súdržnosti v zásade dvoma nástrojmi: 
strategickými usmerneniami Spoločenstva a prideľovaním prostriedkov na činnosti, 
ktoré vstupujú do rámca tejto stratégie.

4. Podpora inovácií v regiónoch, posilňovanie Európskeho výskumného 
priestoru a stimulovanie výskumu

Inovácie sú základom konkurencieschopného hospodárstva. EÚ podporuje inováciu 
pomocou rôznych nástrojov. Rámcový program pre inovácie a konkurencieschopnosť 
a siedmy rámcový program pre výskum sú zamerané na tento účel. Okrem toho 
Európska komisia podporuje siete a iniciatívy v oblasti výskumu, napríklad „ProInno 
Europe“ a „Inovačné regióny v Európe (Régions innovantes d'Europe, RIE)“. 
Kompatibilita štrukturálnych nástrojov s týmito nástrojmi Spoločenstva sa musí 
zlepšiť, aby sa zvýšila synergia.

II. Sociálny vplyv
Správa prinesie aj myšlienky prispievajúce k optimalizácii sociálneho vplyvu štrukturálnych 
fondov v štádiu realizácie nového plánovacieho obdobia.

1. Prínos k realizácii Európskej stratégie zamestnanosti
Európska stratégia zamestnanosti má tri hlavné ciele: plnú zamestnanosť, kvalitu 
a produktivitu práce, a napokon regionálnu a sociálnu súdržnosť a integráciu. 
Európsky sociálny fond je dôležitý nástroj, na ktorý sa pri realizácii tejto stratégie 
nesmie zabudnúť.

2. Prínos k vytvoreniu nových pracovných miest
Štrukturálne fondy majú pri vytváraní pracovných miest zásadnú úlohu. V regiónoch 
príslušných podľa cieľa 2 poklesla medzi rokmi 1995 a 2000 nezamestnanosť 
v priemere o 1 % viac, než vo zvyšku EÚ, hoci pracovné miesta nemali vždy stály 
charakter. Práve preto je potrebné dbať aj na to, aby vytvorené pracovné miesta boli 
kvalitné a stabilné.

3. Boj proti sociálnemu vylúčeniu
Niektoré skupiny obyvateľov sa stretávajú s vyšším rizikom sociálneho vylúčenia než 
iné. Európsky sociálny fond podporil kroky smerujúce k uľahčeniu prístupu 
znevýhodnených skupín, handicapovaných ľudí, žien atď. na pracovný trh. V novom 
plánovacom období sa tieto ciele prierezovým spôsobom integrovali do všetkých 
politík a opatrení.

III. Územný vplyv
Pojem územnej súdržnosti vychádza skôr z návrhu ústavy. Hoci text ústavy nebol schválený, 
správa sa v každom prípade pokúsi formulovať odporúčania o tom, ako môže nová politika 
súdržnosti viac pôsobiť na územnej úrovni.



PE 378.907v02-00

Externý preklad 4/7 DT\640777SK.doc

Externý preklad

SK

1. Zlepšenie prístupových možností regiónov s vysokým rizikom vylúčenia
Regióny s osobitnými a stálymi geografickými charakteristikami, ako sú odľahlé regióny, 
ostrovy, horské regióny a málo obývané oblasti, majú problémy s napojením sa na 
hospodárske a sociálne centrá. Aj iné regióny poznajú izoláciu. Problémy s prístupom 
zhoršujú vyľudňovanie a starnutie obyvateľstva a ohrozujú služby vo všeobecnom 
hospodárskom záujme.

2. Mestský rozmer a vytvorenie polycentrického priestoru
Územná nevyváženosť v rozmiestnení miest zhoršuje problémy so spoločným riadením 
centrálnych zón, čo ma negatívny vplyv na kvalitu života, životné náklady, sociálnu 
rovnosť a životné prostredie v mestách. Komisia už navrhla niekoľko riešení v oznámení 
o prínose miest a aglomerácií1. Koncentrácia hospodárskej činnosti do niekoľkých centier 
spúšťa kumulatívny proces, ktorý má negatívne dôsledky. V nových členských štátoch je 
rast v hlavných mestách veľmi zreteľný, zatiaľ čo obyvateľstvo upadá. 

3. Vytvorenie územnej rovnováhy medzi mestskými a vidieckymi oblasťami
Špecifickou vlastnosťou nových členských krajín, pokiaľ ide o hospodársky rozvoj, je 
pretrvávajúca veľká nerovnováha medzi veľkými metropolitnými oblasťami a zvyškom 
krajiny. Rozvoj vidieckych oblastí musí zohľadniť vzťahy medzi mestskými oblasťami 
a vidieckymi oblasťami.

4. Prínos k demografickej rovnováhe v rôznych európskych oblastiach 
V oblastiach postihnutých problémami s prístupom alebo slabým rozvojom infraštruktúry 
klesá počet obyvateľov a populácia starne. Aktívne obyvateľstvo sa sústreďuje 
v metropolách. Politika súdržnosti môže nepriamo vplývať na demografický vývoj 
vytvorením infraštruktúry v izolovaných oblastiach. Aby mladí ľudia zostali vo 
vidieckych oblastiach je nevyhnutné vytvoriť dobre odmeňované pracovné miesta 
v sektore služieb.

5. Posilnenie hospodárskej a sociálnej integrácie Európy
Výstavba transeurópskej dopravnej siete (RTE-T), zlepšenie prístupu do okrajových 
oblastí, posilnenie Európskeho výskumného priestoru a mnohé ďalšie aktivity, ktoré ešte 
financujú štrukturálne fondy, prispievajú k podpore hospodárskej a sociálnej integrácie 
Európy. Pridaná hodnota, ktorú prináša európska regionálna politika vo vzťahu 
k národným politikám, závisí práve od tohto posilňovania hospodárskej a sociálnej 
integrácie.

6. Zachovanie kultúrneho dedičstva regiónov
Kultúrna rozmanitosť je okrem zmesi vplyvov ohromným bohatstvom európskeho 
kontinentu. Každý európsky región má svoje zvyky, svoju architektúru, svoj jazyk a svoje 
kultúrne charakteristiky. Aktivity v oblasti regionálnej politiky prispievajú k ich 
zachovaniu a inervujú celé územie EÚ tak, aby tu bolo možné žiť a pracovať.

  
1 Oznámenie Komisie z 13. júla 2006: „Politika súdržnosti a mestá: prínos miest a aglomerácií k rastu a 
zamestnanosti v rámci regiónov“.
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IV. Vplyv na verejnú správu
Správa objasní vplyv štrukturálnej politiky na verejnú správu a sformuluje odporúčania na 
jeho zvýšenie.

1. Posilnenie administratívnych kapacít
Realizácia európskej regionálnej politiky si vyžaduje isté administratívne kapacity na 
riadenie programov a dlhodobých projektov. Počas fázy prípravy na pristúpenie 
vyvinuli nové členské štáty významnú snahu o posilnenie svojej administratívnej 
kapacity. Tento proces vytvárania administratívnych kapacít sa ešte neskončil: je 
nutné v ňom pokračovať počas fázy realizácie novej regionálnej politiky.

2. Stabilizácia veľkých projektov v oblasti infraštruktúry vďaka viacročnému 
plánovaniu
Viacročné a strategické plánovanie programov regionálneho rozvoja spojené s 
princípom pridanej hodnoty umožnilo stabilizovať veľké verejné projekty. Tieto 
viacročné záväzky medzi rôznymi partnermi zaručujú lepšie financovanie dlhodobého 
projektu. Ani dnes sa ešte nepodarilo realizovať veľké projekty v oblasti 
infraštruktúry, lebo partneri neplnia finančné záväzky.

3. Princíp spolupráce ako faktor demokratizácie verejných politík
Princíp spolupráce uplatňovaný od fázy prípravy až po realizáciu zásahov 
zdemokratizoval verejné aktivity. Úzka spolupráca medzi Európskou komisiou 
a príslušnými orgánmi každého členského štátu na národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni, vrátane hospodárskych a sociálnych subjektov, pozitívne vplýva na účinnosť 
regionálnej politiky: takto naplánované aktivity lepšie zodpovedajú potrebám regiónu 
alebo určených skupín.

4. Podpora cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce (výmena dobrej praxe)
Tretí cieľ novej politiky súdržnosti, ktorý má k dispozícii len veľmi obmedzené 
finančné prostriedky, predstavuje podporu územnej spolupráce. Cezhraničná 
spolupráca sa snaží o priblíženie susedných regiónov, ktoré oddelili štátne hranice. 
Pridaná hodnota tohto rozmeru politiky súdržnosti v oblasti regionálneho rozvoja je 
veľmi vysoká, keďže ju nemôže nahradiť žiadna národná politika.

5. Väčšia podpora zo strany obyvateľov vďaka lepšej viditeľnosti politiky 
súdržnosti
Podľa mnohých štúdií je politika súdržnosti najviditeľnejšou politikou Spoločenstva a 
má v regiónoch najväčší ohlas. Väčšina obyvateľstva žijúceho v regiónoch, ktoré sú 
príjemcami prostriedkov zo štrukturálnych fondov, si je dobre vedomá pozitívneho 
vplyvu tejto politiky. Výrazne preto prispieva k priblíženiu politík Spoločenstva 
európskym občanom, ktorí zase viac podporujú EÚ ako takú. Aby sa zabezpečila 
viditeľnosť aktivít financovaných fondmi, ktoré sa v regiónoch realizujú, je 
mimoriadne dôležité oboznámiť s nimi tých, ktorí sa na nich podieľajú.
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NÁVRHY:

• vytvoriť STREDISKO PRE MONITOROVANIE VPLYVU POLITÍK SPOLOČENSTVA 
na súdržnosť, vrátane výmeny a šírenia dobrej praxe pri integrovaní cieľa súdržnosti 
do všetkých štádií prípravy a realizácie;

• zdôrazniť schopnosť politiky súdržnosti posilniť hospodársku a sociálnu integráciu 
a pridanú hodnotu, ktorú prináša štrukturálnej politike na úrovni Spoločenstva;

• navrhnúť Komisii, aby zanalyzovala, aké sú verejné politiky na národnej úrovni a na 
úrovni Spoločenstva, ktoré podporujú zbližovanie, a aby na túto tému pripravila 
oznámenie;

• vyzvať Komisiu, aby v rámci priebežného hodnotenia novej politiky súdržnosti v roku 
2009 zanalyzovala pákový efekt štrukturálnych fondov na súkromné investície, 
k pritiahnutiu ktorých prispeli, ako aj vplyv nových realizačných nástrojov, ktoré 
posilňujú konkurencieschopnosť v rámci novej politiky súdržnosti;

• zapojiť Komisiu do hľadania nových spôsobov kombinovania nástrojov štrukturálnej 
politiky s inými nástrojmi Spoločenstva, ktoré majú za cieľ zvýšiť synergiu na 
podporu výskumu a inovácií;

• požiadať Komisiu, aby preskúmala, či je záväzok venovať aspoň 20 % štrukturálnych 
fondov na podporu výskumu, vývoja a inovácií, ako to navrhuje Ahova správa1, 
životaschopný, a aby preskúmala potrebu stanovenia kvantifikovaných cieľov 
v oblasti výskumu, vývoja a inovácií;

• požiadať Komisiu, aby v programoch Spoločenstva podporujúcich výskum, vývoj 
a inovácie, predovšetkým v siedmom rámcovom programe pre výskum a v programe 
pre konkurencieschopnosť a inovácie, určila kvantifikované ciele vplyvu;

• na rozvoj inovácií v malých a stredných podnikoch, ktoré veľmi často nevnímajú 
potrebu inovovať, vytvoriť vo vzťahu k európskym programom 
TECHNOLOGICKÉHO SPROSTREDKOVATEĽA, ktorý zdynamizuje a uľahčí 
inovácie v rámci podnikov vďaka prístupu k európskej pomoci a programom; tento 
sprostredkovateľ sa môže podieľať na regionálnych projektoch, technologických 
parkoch, podnikových inkubátoroch, sieťach atď.;

• navrhnúť Komisii a členským štátom, aby zvýšili prínos Európskeho sociálneho fondu 
k realizácii Európskej stratégie zamestnanosti (ESZ) posilnením ich vzájomného 
prepojenia;

• navrhnúť Komisii, aby získala lepšie informácie o kvalite pracovných miest 
vytvorených s pomocou štrukturálnych fondov;

• navrhnúť Komisii a členským štátom, aby s cieľom predísť sociálnemu vylúčeniu 
niektorých skupín obyvateľstva venovali osobitnú pozornosť rešpektovaniu 

  
1 Správa skupiny nezávislých expertov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, vytvorenej po summite v Hampton 
Court (január 2006).
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prierezových cieľov, ktoré budú začlenené do všetkých politík a aktivít (prístupnosť, 
rod atď.);

• vyzvať Komisiu, členské štáty a regióny, najmä tie, ktorých sa týka cieľ zbližovania, 
aby prioritne financovali opatrenia podporujúce vytvorenie polycentrických 
priestorov s cieľom predísť územnej nevyváženosti v mestských aglomeráciách;

• požiadať Komisiu, členské štáty a regióny, aby zanalyzovali, ktoré nástroje sú 
najlepšie prispôsobené na dosiahnutie územnej rovnováhy medzi mestskými 
a vidieckymi oblasťami, a to podnecovaním výmeny dobrej praxe;

• požiadať Komisiu, členské štáty a regióny, aby vo vidieckych oblastiach podporovali 
a podnecovali hospodárske aktivity spojené s rozvojom nových technológií, ktoré si 
nevyžadujú fyzickú blízkosť veľkých mestských centier;

• navrhnúť Komisii, aby preskúmala možnosť väčšieho postihovania opustenia 
projektov realizovaných s finančnou pomocou EÚ;

• v správe zdôrazniť miesto, ktoré v politike súdržnosti zaujíma cezhraničná 
a medzinárodná spolupráca, a vyzvať riadiace orgány, aby podporovali 
medzinárodnú a medziregionálnu spoluprácu vytvorením rôznych sietí spolupráce;

• navrhnúť Komisii, aby v rámci realizačného nariadenia preskúmala opatrenia na 
zvýšenie viditeľnosti zásahov nielen pri veľkých projektoch v oblasti infraštruktúry, 
ale aj pri projektoch menšieho rozmeru.


