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I. Vymedzenie témy a pojmu „nastávajúce rozšírenie“
Európsky parlament v nedávnej správe týkajúcej sa stratégie rozšírenia požadoval, aby pri 
budúcom rozšírení bola viac zohľadnená kapacita Spoločenstva.1 Každé ďalšie rozšírenie má 
byť závislé od finančných zdrojov. Táto požiadavka je podstatná práve pre štrukturálnu 
politiku Európskej únie. Európska komisia vo svojej stratégii rozšírenia z 8. 11. 2006 tiež 
požaduje, aby boli pri nastávajúcom rozšírení vopred presne analyzované dopady na rozpočet 
EÚ.2

Štrukturálna politika je tiež v skúšobnom stave vzhľadom na dohodnutú kontrolu rozpočtu EÚ 
na obdobie 2008/2009 (začiatkom roka 2009 sa očakáva revízna správa Komisie). Práve 
štrukturálna a regionálna politika ako jedna z najväčších rozpočtových položiek bude 
predmetom diskusií prostredníctvom tematického zamerania plánu účinnosti v 
medziinštitucionálnej dohode týkajúcej sa rozpočtu na obdobie 2007 až 2013.3

Je potrebné, aby sa správa z vlastnej iniciatívy zaoberala otázkou, aký dopad bude mať 
nastávajúce rozšírenie na účinnosť kohéznej politiky a ako musí byť zostavená, aby bolo 
možné ďalej dosahovať očakávané účinky zamerané na vyrovnanie a rast.
V oblasti nastávajúceho rozšírenia správa analyzuje pristúpenie Rumunska a Bulharska, 
ktoré – s výhradou národného súhlasu – bude realizované 1. januára 2007. Pristúpenie však 
nie je formálne zahrnuté v „nastávajúcom rozšírení“, pretože uvedené rozšírenie je už 
zohľadnené v novom finančnom výhľade pre plánovacie obdobie 2007 – 2013. Osobitne pre 
regionálnu a štrukturálnu politiku je potrebné zohľadniť, že štatistický výsledok nízkeho 
hospodárskeho potenciálu týchto krajín nebol doteraz prepočítaný vzhľadom na možnosti 
podpory ostatných regiónov a do platnosti vstúpi až v roku 2014.

Pojem budúce rozšírenie sa vzťahuje na štáty, ktoré oficiálne vystupujú ako kandidátske 
krajiny a s ktorými EÚ už začala rokovania o pristúpení, aj keď s otvoreným koncom: 
Turecko a Chorvátsko. Obidve krajiny sú prijímateľmi takzvanej predvstupovej pomoci IPA 
(Instrument for Pre-accession Assistance).4

Okrem toho sú štáty západného Balkánu (Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, 
Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko vrátane Kosova) považované za 
potenciálne kandidátske krajiny, ktoré sú zároveň prijímateľmi nástroja predvstupovej pomoci 
IPA. 22. marca 2004 Macedónsko podalo žiadosť o pristúpenie k Európskej únii a má ako 
doteraz jediná krajina západného Balkánu status kandidátskej krajiny.5 Analýza bude preto 
zahŕňať Rumunsko, Bulharsko, ako aj všetky štáty využívajúce predvstupovú pomoc. Budú 
označované spoločne ako prístupové, prípadne kandidátske krajiny (PKK-9).

  
1 Správa Komisie o strategickom dokumente 2005 o rozšírení, P6_TA-PROV(2006)0096, hlasovanie na 
plenárnom zasadnutí 16. 3. 2006.
2 Stratégia rozšírenia a najdôležitejšie úlohy pre obdobie 2006 – 2007, oznámenie Komisie KOM(2006) 649 z 8. 
11. 2006.
3 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Európskou komisiou o rozpočtovej 
disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (Úradný vestník 2006/C EÚ 139/01).
4 Dopady nadchádzajúceho rozšírenia na účinnosť kohéznej politiky, oznámenie odbornej sekcie pre štrukturálnu 
a kohéznu politiku z 31. 7. 2006, PE 375.308.
5 Dopady nastávajúceho rozšírenia na účinnosť kohéznej politiky, oznámenie odbornej sekcie pre štrukturálnu a 
kohéznu politiku z 31. 7. 2006. PE 375.308.
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Ostatné štáty, s ktorými EÚ uzatvorila partnerskú dohodu (Ukrajina, Rusko), príp. ktoré sú 
súčasťou nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI), nie sú predmetom správy, 
pretože sú považované za potenciálne kandidátske krajiny len vo veľmi dlhodobej 
perspektíve.

II. Rámcové podmienky pre budúcu regionálnu politiku
Pokrok pri zbližovaní v EÚ
Európska kohézna politika dosiahla podstatné úspechy. Príkladom môže byť podpora 
rozšírenia juhu EÚ. V tejto oblasti prispeli celkové výsledky štrukturálnych fondov k 
zvýšeniu HDP Grécka, Portugalska a Írska v období od roku 1989 do 1999 o 10 
percentuálnych bodov na viac ako 70 % (zo 63,5 %) priemeru EÚ.6 V súčasnosti sú mnohé z 
bývalých prístupových regiónov nad hranicou 75 %, prípadne 90 %.

Bilancie týkajúce sa rozšírenia na východ sú opatrnejšie. Výzva je tiež nepomerne väčšia: 
porovnávacia východisková hospodárska úroveň bola nižšia. Zároveň bolo nevyhnutné 
vykonať radikálnu zmenu politického systému. Rozšírením z 15 na 25 členských štátov sa 
zväčšilo územie EÚ o 23 %, počet obyvateľov vzrástol o 20 %, tvorba pridanej hodnoty sa 
zvýšila o 5 %. Priemerný príjem štátov EÚ 10, ktorý v roku 1997 tvoril 44 %, dokonca 
vzrástol v roku 2005 na 50 % priemerného príjmu štátov EÚ 15.7 Komisia však očakáva 
vyrovnanie životnej úrovne (dosiahnutie hranice 75 %)  až do roku 2040. Rôzne vedecké 
ústavy vychádzajú zo skutočnosti, že rast štátov EÚ 10 by sa mohol čiastočne oslabiť, proces 
vyrovnania by teda mohol trvať podstatne dlhšie.8

Aj v rámci štátov EÚ 15 sú však mnohé štrukturálne problémy nevyriešené, alebo ako prejav 
globalizácie sa objavujú nové miestne nedostatky. Mnohé regióny sú negatívne ovplyvnené 
zatváraním podnikov a vysokou nezamestnanosťou. Vyššie uvedené vyrovnanie 
hospodárskeho potenciálu štátov EÚ 10 so štátmi EÚ 15 sa čiastočne zakladá na relatívne 
slabom raste „starých“ štátov EÚ 15.

Hospodárske prispôsobenie sa realizuje na základe napätého stavu verejného rozpočtu vo 
väčšine členských štátov. Šesť z desiatich členských štátov (Poľsko, Česká republika, 
Maďarsko, Slovensko, Malta a Cyprus) však porušilo Zmluvu o stabilite a raste.9 V 
posledných rokoch aj rozpočty veľkých členských štátov ako Nemecko a Francúzsko 
vykazujú deficit nezlučiteľný so Zmluvou  o stabilite. Táto skutočnosť negatívne ovplyvní 
možnosti a pripravenosť mnohých členských štátov poskytovať príspevky do rozpočtu EÚ, a 
tým aj do kohéznej politiky. 
Okrem toho vzniknú aj verejné náklady spojené s demografickou zmenou. Rada ECOFIN vo 

  
6 Nové partnerstvo pre kohéziu, tretia správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Európska komisia, 
KOM(2004) 343, február 2004.
7 Dva roky po rozšírení: hospodársky úspech, Európska komisia, dokument č. 24, máj 2006. 
8 Súčasný hospodársky stav v krajinách strednej, východnej a južnej Európy, Viedenský inštitút pre 
medzinárodné hospodárske porovnanie, júl 2005; údaje poskytol EUROSTAT, 2006.
9 Nové členské štáty a Pakt o stabilite a raste: nevyhnutnosť prispôsobenia v perspektíve členstva v eurozóne? 
Príloha k správe EUROFRAME-EFN, jar 2006.
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svojom oznámení z 13. 2. 200610 uvádza, že podiel verejných výdavkov spojených so 
starnutím obyvateľstva bude v priemere EÚ rásť o 4 percentuálne body HDP a priemerná 
ročná miera rastu pre štáty EÚ 25 bude podstatne klesať, a to z 2,2 % v období 2004 – 2010 
na 1,4 % v období 2030 – 2050. 

Kapacita a výzva k budúcemu rozšíreniu
Európsky parlament vo vyššie uvedenej správe týkajúcej sa stratégie rozšírenia žiada, aby 
bolo rozšírenie závislé od finančných zdrojov. Táto požiadavka je podstatná práve pre 
štrukturálnu politiku Európskej únie. Podľa veľkosti pristupujúcej krajiny a jej miery 
zaostalosti musia ostatné „staré“ regióny/krajiny Spoločenstva na základe „štatistických 
výsledkov“ prijať stratu podpory prípadne riešenia prechodu bez toho, aby sa tam zlepšila 
konkurencieschopnosť a zmena štruktúry. 

Zrušenie podpory zo štrukturálnych fondov alebo jej neplatná podoba predstavovala už ako 
výsledok rozšírenia na východ problém pre mnohé regióny štátov EÚ 15. Na základe tejto 
skutočnosti je nevyhnuté dôkladnejšie prediskutovať rozšírenie štátov EÚ 25, prípadne EÚ 
27, s cieľom dodržať takzvané štvrté kodanské prístupové kritérium z hľadiska kohéznej 
a štrukturálnej politiky. Napríklad v záveroch predsedníctva Rady EÚ11 sa uvádza, že je 
potrebné, aby EÚ pri prijímaní nových členov bola schopná zachovať „dynamiku európskej 
integrácie“. Navyše „je potrebné vyvinúť čo najväčšie úsilie na posilnenie súdržnosti a 
účinnosti Únie“.

Tabuľka 1 v prílohe znázorňuje osobitnú výzvu. Úplným začlenením krajín PKK-9 sa 
zemepisne zväčší územie Spoločenstva celkom o 35 %, a zároveň sa zvýši počet obyvateľov 
o 27 %, hospodársky výsledok však vzrastie len o 4 % a HDP na obyvateľa klesne v danom 
období o 18 %.12

Finančný dopad rozšírenia 

Za predpokladu, že doterajší podiel štrukturálnych fondov na európskom HDP tvorí 0,37 % a 
štatistický výskumný inštitút predpokladá rast (HDP a obyvateľstva), objem štrukturálnych 
fondov sa prostredníctvom pristúpenia krajín PKK-9 zvýši približne o 4 % (2006 = 3,7 %, 
2014 = 4,8 %).13

Na základe veľmi pravdepodobného scenára, že všetky regióny krajín PKK-9 v nasledujúcich 
obdobiach podporovania ostanú pod hranicou 75 %, suma určená na podporu týchto krajín –
predpokladaná hranica absorpcie 4 % z národného HDP – sa zvýši z 18,5 miliardy EUR v 
roku 2007 na 25,5 miliardy EUR v roku 2014, čo predstavuje 49,8 % rozpočtu štrukturálnych 

  
10 Vplyv starnutia obyvateľstva na verejné výdavky: projekcie pre členské štáty EÚ 25 v oblasti dôchodkového 
zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o dlhodobo chorých, vzdelávania a platieb v 
nezamestnanosti (2004 – 2050), Európska komisia, Generálne riaditeľstvo Hospodárske a finančné veci, 
osobitná správa č. 1/2006, 13. 2. 2006.
11 Rada Európskej únie, závery predsedníctva z 15. – 16. 6. 2006 (dokument č. 10633/1/06 zo 17. 7. 2006).
12 Nastávajúce rozšírenie a kohézna politika, poznámka odbornej sekcie Štrukturálna a kohézna politika (Policy 
Department) IP/B/REGI/NT/2006_08, november 2006.
13 Dopad nastávajúceho rozšírenia na regionálnu politiku EÚ, výpočty a výklad k nastávajúcemu rozdeleniu 
štrukturálnych fondov, GEFRA, Spoločnosť pre finančné a regionálne analýzy, november 2006.
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fondov. Ešte výraznejšia je uvedená problematika vzhľadom na aktuálne obdobie 
poskytovania podpory 2007 – 2013: aby bolo možné realizovať zo súčasného pohľadu 
nevyhnutné investície štrukturálnych fondov, museli by mať krajiny PKK-9 k dispozícii 
rozpočet vo výške 150,2 miliardy EUR.14

Uvedené zvýšenie štrukturálnych fondov je politicky nereálne. Málo pravdepodobné je aj 
príslušné lineárne zníženie podporných prostriedkov pre doterajšie prijímajúce krajiny: 
napríklad Poľsko by tak muselo v súčasnom období prijať zníženie z 59,7 miliardy EUR na 
30,6 miliardy EUR. 

Úlohou uvedených číselných údajov je len objasniť rozmery. Samozrejme, je potrebné 
zohľadniť, že 4 % absorpcia nie je vo všetkých prípadoch okamžite pravdepodobná. Určite je 
však dôležitou krátkodobou cieľovou hodnotou pristupujúcich kandidátov. Navyše je 
potrebné vziať do úvahy, že uvedené scenáre rozšírenia sa neuskutočnia naraz. Štatistické 
výsledky Rumunska a Bulharska, krajín pristupujúcich v roku 2007, budú v každom prípade 
vypočítané k nastávajúcemu obdobiu poskytovania podpory. Spoločenstvo sa takisto bude
musieť zaoberať dôsledkami aktuálneho pristúpenia všetkých krajín PKK-9 k EÚ; aj v 
prípade, že pristúpenia by sa mohli uskutočniť skôr, ako budú ukončené postupy 
hospodárskeho priblíženia väčšiny súčasných zbližujúcich sa regiónov.

Osobitným prípadom je v každom ohľade Turecko. Keby bolo Turecko už v súčasnosti 
členom EÚ, podľa výpočtov by dostalo čiastku vo výške 27,3 % finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov. Táto čiastka vo výške približne 16 miliárd EUR ročne potom 
zodpovedá výpočtom Európskej komisie, ktorá vychádza z ročného príspevku 22,4 miliardy 
EUR pri miere rastu 4 – 5 % v roku 2024 a absorpcii 4 %.15 Ostatné výpočty vychádzajú pre 
rok 2025 len pre štrukturálnu politiku z čiastky až do 26 miliárd EUR pre Turecko.16

Dopady na možnosti podporovania štátov EÚ 25

Keby krajiny PKK-9 pristúpili naraz dnes, podľa výpočtov by viac ako jedna tretina 
súčasných podporovaných regiónov stratila status regiónu cieľ 1.17 Len pobaltské krajiny a 
Slovensko nemuseli prijať žiadnu stratu z podporovaných regiónov. Najviac postihnutými 
krajinami boli Taliansko, Nemecko, Malta, Španielsko, Grécko a Francúzsko. Členské štáty 
museli z kohéznych fondov (90 %) vylúčiť Grécko, Cyprus a Slovinsko. Česká republika sa 
nachádzala blízko prekročenia 90 % hranice. Tabuľky 3 a 4 v prílohe uvádzajú prehľad 
dopadov postupných prístupových procesov.

  
14 Dopad nastávajúceho rozšírenia na regionálnu politiku EÚ, výpočty a výklad k nastávajúcemu rozdeleniu 
štrukturálnych fondov, GEFRA, Spoločnosť pre finančné a regionálne analýzy, november 2006.
15 Otázky v súvislosti s prípadným členstvom Turecka v Európskej únii, pracovný dokument zamestnancov 
Komisie SEK(2004) 1202, október 2004.
16 Pristúpenie Turecka k EÚ: Koľko bude stáť spoločná agrárna politika, Harald Grethe. Humboldtova univerzita 
Berlín, poľnohospodárstvo 54 (2005) zošit 2/ 2005.
17 Nastávajúce rozšírenie a kohézna politika (Future Enlargement and Cohesion Policy), poznámka odbornej 
sekcie Štrukturálna a kohézna politika (Policy Department) IP/B/REGI/NT/2006_08, november 2006, pozri 
tabuľku 3 v prílohe.
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III. Otázky pre správu a prvé úvahy spravodajcu 
Uvedené vývojové trendy ukazujú, že s prijatím príslušných kandidátskych prístupových 
krajín sa ešte raz mimoriadne zväčšia regionálne rozdiely v blahobyte v rámci rozšírenej EÚ. 
Táto výzva pre kohéznu politiku zameranú na regionálne vyrovnanie sa zväčšuje 
prostredníctvom napätého stavu verejného rozpočtu a narastajúceho globálneho tlaku v oblasti 
konkurencieschopnosti. Zároveň sa zvyšujú očakávania týkajúce sa významného prínosu 
štrukturálnej politiky k lisabonskej stratégii. Výzvy v oblasti európskej regionálnej politiky 
budú pribúdať rýchlejšie ako prostriedky, ktoré už má regionálna politika k dispozícii. Preto 
je nevyhnutné, aby boli nové postupné modely podpory regiónov uvážené rovnako ako nové 
kritériá účinnosti. K tomu by mala prispieť správa z vlastnej iniciatívy na základe 
nasledujúcich prvých úvah.

Nastávajúce modely pristúpenia a postupné modely pre európsku regionálnu politiku

• Podľa názoru spravodajcu je v rozpore s európskou myšlienkou solidarity, aby bolo 
rozšírenie Spoločenstva zdanlivo vykúpené vylúčením čoraz viac regiónov súčasných 
štátov EÚ 15, EÚ 25 alebo EÚ 27 z poskytovania podpory. Len ak sa harmonizácia, 
ako v prípade Írska, uskutoční trvalo udržateľným spôsobom a pridajú sa aj pôvodné 
hodnotiace kritériá, môže sa uskutočniť vylúčenie regiónu z podpory.

• O pristúpení Rumunska a Bulharska je rozhodnuté. Je nevyhnutné, aby EÚ stanovila 
veľmi prísne kritériá týkajúce sa transparentnosti použitia prostriedkov podpory. Na 
základe štatistických výsledkov bude potrebné poskytnúť prechodnú podporu 
predovšetkým regiónom v Taliansku a Nemecku, ako aj Grécku, Španielsku, 
Francúzsku, Malte a Poľsku. Pristúpenie nemá žiadny dopad na národné podmienky 
pre kohézne fondy (90 %). 

• Prijatie kandidátskej krajiny Chorvátska je pre Európske spoločenstvo dodatočnou 
výzvou. Od roku 2014 bude 4 % absorpcia predstavovať pravdepodobne takmer 2 
miliardy EUR štrukturálnej pomoci ročne. Pristúpenie neprevezme na seba dopady na 
regionálne a národné podmienky podpory. HDP na obyvateľa vo výške 48 % (týka sa 
štátov EÚ 25) je porovnateľne vysoké a do roku 2013 by sa mohlo zvýšiť na 62 %. 
Zdá sa, že integrácia do oblasti štrukturálnej politiky Spoločenstva je na tomto základe 
možná v stredne dlhom období. Predvstupová pomoc by sa mala zamerať na prípravu 
chorvátskych správnych orgánov na nastávajúce použitie nástrojov štrukturálnej 
politiky.

• Turecko je v každom ohľade zvlášť veľkou výzvou. Platné právne predpisy v oblasti 
štrukturálnych fondov nikdy neboli uplatnené na krajinu podobnej veľkosti, s 
podobnou hospodárskou úrovňou a podobnou intenzitou regionálnych rozdielov. Zdá 
sa, že absorpcia vo výške 4 % nie je finančne možná (minimálne 16 miliárd EUR 
ročne), a vzhľadom na kapacity správnych orgánov ani realizovateľná. V dohľadnom 
čase preto nie je možná úplná integrácia Turecka do finančných mechanizmov 
štrukturálnych fondov. Zavedenie osobitných postupov je oprávnené.

• Jedným zo spôsobov môže byť zameranie na určité tematické oblasti (veľké množstvo 
odborov, rovnoprávnosť) alebo regióny (so zvlášť vhodnými styčnými bodmi). Do 
týchto oblastí by mala najprv smerovať vyššia predvstupová podpora. Tento tematický 
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návrh je možné postupne rozvíjať.

• Na základe politického pokroku prístupových rokovaní je možné predstaviť tento 
postupný návrh regionálnej politiky ako súčasť zvláštnej formy partnerstva medzi 
Tureckom a Spoločenstvom alebo tiež ako výraz zhodnoteného partnerstva 
Európskeho hospodárskeho priestoru EHP+. 

• Základným predpokladom väčšej účasti EÚ v prípade krajín západného Balkánu nie je
ani tak finančný rozmer, ako skôr politický pokrok v mnohých oblastiach. V tejto 
oblasti by tiež mali byť uplatnené postupné návrhy regionálnej politiky s určitým 
tematickým zameraním predovšetkým v oblasti predvstupovej pomoci.

Posilnenie regionálnej a národnej vlastnej zodpovednosti

• Vzhľadom na účinnosť štrukturálnej politiky sa môže EÚ podstatnejšie prejaviť 
v štrukturálnej politike v postupnom modeli aj v „klasickom“ regionálnom 
podporovaní, a vystupovať ako poskytovateľ záruk (prostredníctvom financovania 
pôžičiek) a nie ako poskytovateľ príspevkov. Účinnosť regionálnej politiky bude 
zachovaná prostredníctvom účinku prostriedkov financovania pôžičiek aj vo finančne 
obmedzenom prostredí. 

• Financovanie pôžičiek však nesmie byť dominantným prvkom podpory, pretože je 
potrebné tiež posilniť práve schopnosť samofinancovania prijímateľa. Je nevyhnutné, 
aby pre veľmi zaostalé oblasti naďalej platili výhodné podmienky poskytovania 
príspevkov a pôžičiek. 

• Zároveň platí, že je potrebné posilniť vlastnú zodpovednosť členských štátov 
a sponzorov projektu prostredníctvom záväzku vyššieho spolufinancovania. Podiely 
EÚ až do výšky 85 % tu môžu pôsobiť kontraproduktívne. Väčšia finančná účasť 
regiónov vedie k prioritnému financovaniu najnaliehavejších projektov.

Viazanie dotácií na národnú hospodársku politiku zameranú na rast

• Úspech európskej štrukturálnej politiky je možné hodnotiť len v spojení s národnými 
hospodárskymi politikami. Ak pripúšťajú príliš vysoký štátny deficit, alebo ak 
zloženie štátnych nákladov nie je dostatočne orientované na rast, je pravdepodobné, že 
účinky štrukturálnych fondov EÚ sa stratia. Preto je potrebné, aby bolo poskytovanie 
prostriedkov viazané na dobrú politiku rastu. Definícia takejto politiky je 
nevyhnutná prostredníctvom kvantifikovateľných ukazovateľov. 

Prevádzkové subvencie: znížiť nabaľovacie efekty a vytvoriť transparentnosť

• Vedecké výskumy naznačujú, že pozitívne účinky prevádzkových subvencií v 
systéme národného hospodárstva ostanú bez účinku.18 Okrem toho, tieto subvencie sú 
len nižším faktorom rozhodnutia o mieste. Je nevyhnutné zabrániť, aby EÚ nakoniec 
financovala nabaľovacie efekty. 

• Preskúmanie politického súpisu cieľov môže byť úspešné, len ak bude dostatočne 

  
18 Regionálny stupeň účinnosti a územné účinky vydávania investičnej podpory (Regionaler Wirkungsgrad und 
räumliche Ausstrahlungseffekte der Investitionsförderung), Hans-Friedrich Eckey/Reinhold Kosfeld. Štúdia č. 
55/ 2004 Univerzity v Kasseli. 
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transparentný spôsob a miesto použitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov. Je potrebné ďalej zvýšiť transparentnosť poskytovania finančných 
prostriedkov tak, aby vykonávacím nariadením určené zverejnenie konečných 
príjemcov prevádzkových subvencií bolo realizované neobmedzene.

Medzinárodná orientácia štrukturálnej politiky zameranej na rast

• Práve z hľadiska účinnosti je potrebné uvážiť, kde môže európska štrukturálna politika 
vyvolať zvlášť silné impulzy spojené s rastom a prispieť k medzinárodnému 
charakteru hospodárstva a regiónov. Programy týkajúce sa podpory regionálnej 
konkurencieschopnosti sú tu príkladom a je nevyhnutné určiť ich dôkladnejšie 
prostredníctvom kritérií, ako napríklad podpora medzinárodného charakteru strednej 
vrstvy, alebo prostredníctvom infraštruktúrnych zložiek so zvláštnymi rastovými 
účinkami. Aj tu je potrebné viac sa prikloniť k financovaniu pôžičiek.

• Je potrebné zásadnejšie považovať Európsky sociálny fond ESF za horizontálny 
nástroj sociálneho tlmenia dôsledkov globalizácie. Okrem toho je potrebné uvážiť, či 
by ESF nemal viac tlmiť dôsledky demografických zmien a príslušnej regionálnej 
migrácie.

Zhrnutie
Očakávané rozšírenie podstatne presahuje rozsah posledného rozšírenia o štáty EÚ 10. 
Potrebu štrukturálnej politiky zameranej na vyrovnanie a rast zintenzívňuje slabnúca 
dynamika rastu a rámcové podmienky, ktoré sa menia na základe globalizácie, ako aj 
demografickej perspektívy.  
Na základe terajších kritérií poskytovania podpory môže kohézna politika súčasného 
Spoločenstva buď vypustiť veľkú časť územných podmienok z poskytovania podpory, alebo 
podstatne zvýšiť finančné prostriedky pre štrukturálnu politiku. Zdá sa, že v obidvoch 
prípadoch je ich politické presadenie problematické. 
Udržanie cieľov kohéznej politiky je možné dosiahnuť len prostredníctvom reforiem, ktoré 
zvyšujú účinnosť, prechodnej podpory, ako aj postupných modelov štrukturálnej politiky, a 
tým postupne integrovať kandidátske prístupové krajiny do regionálnej štrukturálnej politiky. 
Tento proces závisí od kapacity Spoločenstva, ako aj od pokroku, ktorý dosiahli kandidátske 
krajiny v dôležitých politických oblastiach.
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Príloha: grafy a tabuľky

Tabuľka 1: Dopady nastávajúceho rozšírenia EÚ

Dopady rozšírenia. EÚ 25 (2005) = 100
EÚ 25 EÚ 27 + Chorvát. + Turecko + z. Balkán

Obyvateľstvo 100 % 106 % 107 % 123 % 127 %
Územie 100 % 109 % 110 % 130 % 135 %
HDP  (€) 100 % 101 % 101 % 104 % 104 %
HDP na hlavu (€) 100 % 95 % 94 % 84 % 82 %
Zdroj: Na základe údajov z EUROSTATU a v prípade niektorých krajín západného Balkánu na 

základe údajov z národných zdrojov (pozri článok 7.1. Zdroje).

Zdroj: Nastávajúce rozšírenie a kohézna politika, poznámka odbornej sekcie pre štrukturálnu a kohéznu politiku 
IP/B/REGI/NT/2006_08.

Graf 1: Dopady nastávajúceho rozšírenia na EÚ

Dopady rozširovania. EÚ 25 (2005) = 100
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Zdroj: Nastávajúce rozšírenie a kohézna politika, poznámka odbornej sekcie pre štrukturálnu a kohéznu politiku 
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Tabuľka 2: Pravdepodobný podiel kandidátskych krajín na platbách štrukturálneho fondu 
2007 – 2014

2007 
(mld. EUR)

Podiel 
v rozpočte

2014 
(mld. EUR)

Podiel 
v rozpočte

Rozpočet EÚ 34 42,9 100,0 % 51,2 100,0 %
Podiel krajiny/skupiny krajín
1.) Rumunsko/Bulharsko 3,8 8,8 % 5,2 10,2 %

z toho Bulharsko 0,9 2,2 % 1,3 2,5 %
z toho Rumunsko 2,9 6,7 % 3,9 7,7 %

2.) Turecko 11,7 27,3 % 16,3 31,8 %
3.) Chorvátsko 1,3 3,0 % 1,8 3,4 %
4.) ostatné krajiny západného Balkánu 1,7 3,9 % 2,2 4,4 %

z toho Albánsko 0,3 0,7 % 0,4 0,7 %
z toho Bosna a Hercegovina 0,3 0,7 % 0,4 0,8 %
z toho Srbsko a Čierna Hora 0,9 2,1 % 1,2 2,4 %

z toho Macedónsko 0,2 0,5 % 0,2 0,4 %
Kandidátske krajiny – 9, celkom 18,5 43,1 % 25,5 49,8 %

Poznámka: vypočítané na základe 4 % miery absorpcie a predpokladaného podielu približne 37 % štrukturálneho 
fondu EÚ v celkovom rozpočte EÚ. 
Zdroj: Dopady nastávajúceho rozšírenia na regionálnu politiku EÚ, výpočty a výklad k nastávajúcemu 
rozdeleniu štrukturálnych fondov. GEFRA, Spoločnosť pre finančné a regionálne analýzy, november 2006.

Tabuľka 3: Dopady na spôsobilosť krajín EÚ 25

Počet regiónov EÚ 25 s HDP (PPS) <75 % priemernej hodnoty EÚ 25
Členský štát EÚ 25 EÚ 27 + Chorv. + Turecko + z. Balkán
EÚ 25 60 48 48 42 39
Česká republika 7 7 7 7 6
Nemecko 4 1 1 0 0
Estónsko 1 1 1 1 1
Grécko 5 3 3 2 2
Španielsko 2 1 1 1 0
Francúzsko 4 3 3 2 2
Taliansko 5 2 2 0 0
Lotyšsko 1 1 1 1 1
Litva 1 1 1 1 1
Maďarsko 6 6 6 6 5
Malta 1 0 0 0 0
Poľsko 16 15 15 15 15
Portugalsko 4 4 4 3 3
Slovensko 3 3 3 3 3
Zdroj: Na základe údajov z EUROSTATU a v prípade niektorých krajín západného Balkánu na 

základe údajov z národných zdrojov (pozri článok 7.1. Zdroje).

Zdroj: Nastávajúce rozšírenie a kohézna politika, poznámka odbornej sekcie pre štrukturálnu a kohéznu politiku 
IP/B/REGI/NT/2006_08.
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Tabuľka 4: Pravdepodobné štatistické dopady na kohézny fond 

Pravdepodobné štatistické dopady na kohézny fond
HDP (PPS) na hlavu. % EÚ 25. 2005

EÚ 25 EÚ 27 + Chorv. + Turec. + z. Balkán
Belgicko 117 % 122 % 122 % 134 % 137 %
Česká republika 74 % 76 % 77 % 84 % 86 %
Dánsko 124 % 128 % 129 % 141 % 145 %
Nemecko 109 % 113 % 113 % 124 % 127 %
Estónsko 60 % 62 % 62 % 68 % 70 %
Grécko 82 % 85 % 85 % 93 % 96 %
Španielsko 98 % 102 % 102 % 112 % 115 %
Francúzsko 109 % 112 % 113 % 124 % 127 %
Írsko 137 % 142 % 143 % 156 % 161 %
Taliansko 103 % 106 % 107 % 117 % 120 %
Cyprus 83 % 86 % 86 % 94 % 97 %
Lotyšsko 47 % 49 % 49 % 54 % 55 %
Litva 52 % 54 % 54 % 59 % 61 %
Luxembursko 247 % 256 % 257 % 282 % 289 %
Maďarsko 61 % 63 % 63 % 69 % 71 %
Malta 69 % 72 % 72 % 79 % 81 %
Holandsko 124 % 128 % 129 % 141 % 145 %
Rakúsko 122 % 126 % 127 % 139 % 143 %
Poľsko 50 % 52 % 52 % 57 % 58 %
Portugalsko 71 % 74 % 74 % 81 % 83 %
Slovinsko 80 % 83 % 84 % 92 % 94 %
Slovensko 55 % 57 % 57 % 63 % 64 %
Fínsko 113 % 117 % 118 % 129 % 132 %
Švédsko 114 % 118 % 119 % 130 % 134 %
Veľká Británia 116 % 120 % 121 % 132 % 136 %
Zdroj: Na základe údajov z EUROSTATU a v prípade niektorých krajín západného Balkánu na 

základe údajov z národných zdrojov (pozri článok 7.1. Zdroje).

Zdroj: Nastávajúce rozšírenie a kohézna politika, poznámka odbornej sekcie pre štrukturálnu a kohéznu politiku 
IP/B/REGI/NT/2006_08.


