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1. ÚVOD

Základným cieľom Európskej únie je kohézia, ktorá je zameraná na zníženie hospodárskych a 
sociálnych rozdielov medzi európskymi regiónmi.

Už vyše 20 rokov sa v rámci regionálnej politiky vyvíja úsilie o harmonický a trvalo 
udržateľný rozvoj celého európskeho územia. Ubehlo viac ako 20 rokov programov 
a štrukturálnych zmien s cieľom zbližovať stále rozdielnejšie regióny a zlepšovať životné 
podmienky všetkých európskych občanov.

Po poslednom rozšírení, ktoré podstatne zmenilo rozmery územia Európskej únie, je viac ako 
potrebné obnoviť cieľ územnej koherencie, aby sa úspešne zavŕšila integráciu, našla odpoveď 
na krízu v otázke, aký má Európa význam a zblížiť občanov s európskym projektom.

Parlament vníma pozitívne túto prvú správu o kohézii od rozšírenia v roku 2004 a 2007.

2. HODNOTENIE STAVU KONVERGENCIE V EÚ-27 – NEJEDNOZNAČNÝ OBRAZ

Podľa údajov v štvrtej správe sa v období rokov 2000 – 2006 bezpochyby dosiahol úspech 
v oblasti konvergencie na národnej úrovni. Z kohézie najviac ťažili Grécko, Španielsko, Írsko 
a Portugalsko a zaznamenali pozoruhodnú mieru rastu.

Od roku 2000 bol najvyšší rast zaznamenaný v krajinách ako Grécko alebo Portugalsko, 
v ktorých bol HDP/obyvateľa najnižší pokiaľ ide o kúpnu silu, s rastom 2,8 % a 2 %  HDP 
v rokoch 2000 až 2006. Počet regiónov s HDP na obyvateľa nižším ako 75 % priemeru v EÚ 
sa znížil zo 78 na 70.

Aj keď dosiahli dynamickú mieru rastu, nové členské krajiny majú viac ťažkostí, pretože 
začínali na nízkej úrovni HDP na obyvateľa. Zdá sa, že Poľsko a tiež Bulharsko a Rumunsko 
budú na základe súčasnej miery rastu potrebovať viac ako 15 rokov na to, aby HDP na 
obyvateľa dosiahol úroveň 75 % priemeru v EÚ-27.

V posledných rokoch sa bezpochyby pokračovalo vo vyrovnávaní medzi členskými štátmi, ale 
rozdiely v rozvoji vo vnútri členských štátov sa prehlbovali. Prehlbovanie regionálnych a 
subregionálnych rozdielov sa dá pozorovať z viacerých hľadísk, či už z pohľadu 
zamestnanosti, produktivity, príjmov, úrovne vzdelania a schopnosti inovácie. 

Niektoré z najrozvinutejších regiónov začínajú dokonca zaznamenávať veľmi nízku alebo aj 
negatívnu mieru rastu. V rokoch 1995 až 2004 sa konštatovalo, že produktivita sa znížila v 29 
regiónoch Talianska, Francúzska, Španielska a Nemecka, zamestnanosť sa znížila v 16 
regiónoch, najmä vo východnej časti Nemecka, na severovýchode Francúzska a severe 
Anglicka. Tieto regióny sa musia prispôsobiť tlakom svetového obchodu pomocou rozvoja 
inovačného hospodárstva a špičkovej technológie.

Často tieto regióny patria tiež medzi tie, ktoré sú najviac postihnuté demografickou zmenou 
a najmä starnutím obyvateľstva. Znižovanie počtu obyvateľstva zvyšuje hospodárske 
problémy, pretože sa znižuje regionálna kúpna sila a z  týchto regiónov odchádza do 
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emigrácie predovšetkým kvalifikovaná pracovná sila. Kohézna politika musí čeliť tejto veľkej 
výzve, aby sa zachovala demografická a územná rovnováha EÚ.

Správa tiež podáva zaujímavé porovnanie s hlavnými svetovými konkurentmi. Ukazuje sa, že 
regionálne rozdiely posudzované podľa HDP na obyvateľa sú oveľa výraznejšie v EÚ-27, ako 
v Spojených štátoch alebo v Japonsku: Všetky štáty v USA a 40 alebo 47 japonských 
regiónov majú  HDP na obyvateľa vyšší ako je priemer v EÚ. Čiastočne sa to dá zdôvodniť 
osobitosťou územia EÚ, ktoré na malej ploche sústreďuje veľkú geografickú a kultúrnu 
rôznorodosť a historickú osobitosť spojenú s rozdelením kontinentu, ku ktorému došlo po 
dvoch svetových vojnách.  
Napr. v Číne HDP na obyvateľa ledva dosahuje pätinu priemeru Spoločenstva a v Indii 
osminu.

3. SMEROVANIE FONDOV NA ROKY 2007 – 2013 K LISABONSKEJ STRATÉGII 

Nový program štrukturálnych fondov na roky 2007 – 2013 bol v Európe, ktorá sa rozšírila na 
27 krajín, sa oficiálne začal uskutočňovať 1. januára 2007. Aj keď v rozpočtovej obálke je 
ešte veľká suma (308 miliárd EUR pre celú EÚ), potreby nových štátov vyžadujú veľké 
investície, a preto je potrebné, aby v starých členských štátoch prehodnotili priority 
financovania so zníženým rozpočtom .

Okrem integračných cieľov sa program na roky 2007 – 2013 jasne orientuje na podporu 
inovačných politík a konkurencieschopnosti, keďže EÚ vyjadrila želanie dobehnúť ostatné 
superveľmoci (Spojené štáty a Japonsko) a venovať 3 % svojho HDP na výskum a rozvoj.

Štvrtá správa o kohézii ukazuje, že existujú obrovské rozdiely v oblasti investícií do výskumu 
a rozvoja: 27 regiónov prekročilo cieľ z Barcelony vložiť viac ako 3 % zo svojho HDP do 
výskumu a rozvoja, ale vo viac ako 100 regiónoch výdaje na výskum a rozvoj nedosahujú ani 
1 %. Je potrebné tiež poznamenať, že výskumné a rozvojové činnosti sa sústreďujú 
predovšetkým vo veľkých mestách, avšak niektoré výkonné regióny bez významnej mestskej 
aglomerácie dokazujú, že vysoká miera investícií a zamestnanosti vo výskume a rozvoji 
nemusí byť vždy spojená s veľkou mestskou koncentráciou obyvateľstva.

V rámci revidovanej Lisabonskej stratégie sa zaviedol systém earmarkingu s cieľom 
nasmerovať rozpočtové prostriedky na výdavky spojené s týmto postupom.
V porovnaní s vypracovanými operačnými programami, správa hovorí, že v priemere 64 % 
zdrojov cieľa konvergencie a 80 % pre konkurencieschopnosť budú zamerané na investície 
orientované na dosiahnutie lisabonských cieľov, čo zodpovedá 210 miliardám EUR, to je o 55 
miliárd EUR viac ako v predchádzajúcom období.

Kohézna politika má bezpochyby skutočný efekt hybnej páky na konkurencieschopnosť a rast 
zóny najmä spolu s rozvojom verejno-súkromného partnerstva, územných synergií pre 
zamestnanosť, inováciu a výskum, kde MSP môžu bez problémov spolupracovať 
s univerzitami a miestnymi štruktúrami pre rozvoj.

Ak má kohézna politika prispieť k financovaniu inovácie a výskumu v rámci Lisabonskej 
stratégie, je pri nasmerovaní fondov potrebný pružný prístup, ktorý zabezpečí rovnomerný 
rozvoj území. Považovať kohéznu politiku za finančný nástroj Lisabonskej stratégie by 
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neumožnilo dosiahnuť ciele kohéznej politiky a ani lisabonské ciele. Kohézna politika 
nemôže byť považovaná za jednoduchý nástroj na dosiahnutie cieľov iných sektorových 
politík, je to politika Spoločenstva s vysokou pridanou hodnotou, ktorá má svoj vlastný  cieľ, 
ktorým je kohézia.

Vzhľadom na slabé výsledky, ktoré odhalilo hodnotenie v polovici obdobia, ale tiež preto, že 
kohézna politika je veľmi závislá od európskeho rozpočtu v Európe zloženej z 27 štátov, jej 
prvotným cieľom nie je umožniť EÚ, aby mala najkonkurencieschopnejšie hospodárstvo 
založené na vedomostiach na svete.

To je jedným z dôvodov, prečo sa k štrukturálnym politikám nemá pristupovať ohraničeným, 
tematicky zameraným spôsobom, ale je potrebné ich zahrnúť do integrovaného prístupu spolu 
s inými politikami Únie a s verejnými politikami členských štátov.

Prijatie Územnej agendy a Lipskej charty počas ministerskej schôdze v Lipsku 24. a 25. mája 
2007 predstavuje dôležitý krok na podporu integrovaného prístupu. Je potrebné, aby sa ich 
ciele vyjadrili prijatím konkrétneho akčného programu na lepšiu integráciu územnej dimenzie 
do všetkých verejných, vnútroštátnych politík a politík Spoločenstva.

4. POKRAČOVAŤ V ÚZEMNEJ KOHÉZII

Kohézna politika sa musí sústreďovať na základný cieľ, ktorým je územná kohézia a nemôže 
sa zameriavať (ako tomu nasvedčuje prísne nasmerovanie rozpočtových prostriedkov) na 
regióny, ktoré majú väčší potenciál na zvýšenie produktivity a zamestnanosti a riskovať tak, 
že sa regióny, ktoré majú ohraničený potenciál rastu a zároveň nespĺňajú podmienky v súlade 
s cieľom konvergencie, ocitnú mimo oblasti jej pôsobenia.  

Štvrtá správa podáva situáciu v oblasti územnej kohézie v EÚ zloženej z 27 štátov 
a konštatuje silnú koncentráciu hospodárskej aktivity v hlavných mestách. V roku 2004 
regióny s hlavnými mestami vyprodukovali v priemere 32 % HDP svojej krajiny, hoci 
predstavujú iba 22 % obyvateľstva. Tento jav je ešte výraznejší a rýchlo sa rozvíja v nových 
členských štátoch.

Správa analyzuje územný vývoj na lokálnej úrovni, kde zrýchľovanie mestského elementu 
narúša demografickú rovnováhu s výraznou tendenciou k odlivu do predmestí v európskych 
mestách  a znižovanie počtu obyvateľstva vo vidieckych oblastiach. Ak sa nezmenia verejné 
politiky, tieto územné rozdiely sa v budúcnosti ešte zväčšia.

Štúdia v rámci programu ESPON s názvom „Budúcnosť územia1“ je z tohto pohľadu veľmi 
výstižná.
Umožňuje porovnať 2 scenáre dlhodobého územného rozvoja.
Scenár orientovaný iba na konkurencieschopnosť by mohol vyvolať silnejší hospodársky rast 
a nástup nových technológií, ale vyžadoval by vyššie environmentálne a sociálne náklady, 
ktoré by sa mohli z dlhodobého hľadiska stať po hospodárskej a sociálnej stránke 
kontraproduktívne. 

  
1 „Budúcnosť územia v roku 2030. Územné scenáre pre Európu“, ESPON 2006.
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Oproti tomu, scenár orientovaný na kohéziu prináša širší model, pokiaľ ide o potenciál 
príťažlivosti a polarizácie metropolitných oblastí.  Tak, ako v srdci Európy, aj vo viac alebo 
menej okrajových zónach sa tiež môžu objaviť viaceré výkonné integračné zóny. 
Tento model s viacerými centrami rozvoja je spojený s nižším hospodárskym rastom 
v porovnaní s predchádzajúcim scenárom, ale je zemepisne lepšie rozložený a vyhýba sa tak 
polarizácii v ohraničenej zóne, vyostreniu konfliktov medzi obyvateľstvom, sociálnym 
a environmentálnym tlakom.  

Z tohto dôvodu je dôležité, aby výdavky boli ešte účinnejšie nasmerované do projektov, ktoré 
sa snažia, aby všetky územia mali svoju príťažlivosť. Netreba zabúdať, že veľká výhoda 
Európy v oblasti konkurencieschopnosti spočíva v jej rôznorodosti.

S ohľadom na vyrovnaný, trvalo udržateľný rozvoj zohľadňujúci riadne identifikované 
územné potreby nemožno túto skutočnosť ignorovať. Regionálna politika Únie sa musí 
uskutočňovať v úzkom partnerstve s regionálnymi aktérmi a v koordinácii s ďalšími 
vnútroštátnymi a európskymi politikami. V tomto ohľade je potrebné preskúmať či štruktúra, 
ktorú vybudovala Komisia: strategická orientácia Spoločenstva – vnútroštátny strategický 
referenčný rámec – operačné programy – predstavuje najlepší postup pre skutočnú správu na 
viacerých úrovniach a správnu identifikáciu územných potrieb.

5. NOVÉ ÚZEMNÉ VÝZVY A ROZPOČET EÚ

Štvrtý správa ukazuje, že rozdiely v regiónoch a medzi regiónmi sú zreteľne výraznejšie v EÚ 
ako v Spojených štátoch alebo v Japonsku. Hoci takmer simultánny príchod 12 nových 
členských štátov trochu narušil štatistiky, územné výzvy, ktorým treba čeliť, sú obrovské, či 
už ide  o hospodársky a technologický rozvoj, prístupnosť alebo kvalitu života.

K tomu treba pridať nové problémy, ktoré sa v ďalších rokoch budú zväčšovať:  mestská 
koncentrácia, ktorá spôsobuje problémy preľudnenia a otázky sociálnokultúrnej integrácie 
v mestách; demografické zmeny prejavujúce sa najme starnutím obyvateľstva; migračné 
pohyby; pokračujúca globalizácia a zvyšovanie dopytu po poľnohospodárskych produktoch; 
klimatické zmeny  prejavujúce sa vo zvyšovaní zraniteľnosti pri prírodných katastrofách 
v niektorých oblastiach a zvyšovanie cien energie. 

Tieto výzvy prinášajú nový  rozmer pre územný rozvoj a spôsobujú tým, že je nevyhnutné 
zachovať štrukturálne politiky aj po roku 2013. Netreba sa sústreďovať len na nové členské 
štáty, pretože tieto výzvy sú dôležité aj pre EÚ – 15  a vyžadujú si širší prístup, aký stanovuje 
Lisabonská stratégia.

Závery 4. správy o budúcich výzvach pre kohéznu politiku dokazujú, že je dôležité okrem 
HDP na obyvateľa vypracovať aj nové ukazovatele, ktoré budú môcť  lepšie vyjadriť územné 
reality každého regiónu a dosiahnutý stupeň kohézie.

Je dôležité, aby tieto nové problémy boli zahrnuté do štrukturálnych politík a aby sa pridelili 
potrebné zdroje, pretože úroveň územnej kohézie bude stále viac závisieť od územných 
vplyvov, ktoré z nej vyplývajú a od spôsobu, akým budú zohľadnené vo verejných politikách.

Logika územného rozvoja spočíva v skutočnosti, že hospodársky rast je sčasti založený na 
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organizácii priestoru, organizácii, ktorá je podmienená politikami na všetkých úrovniach 
riadenia, ako aj  sociálnymi tendenciami, technologickým rozvojom a požiadavkami trhu. 
Centralizované alebo sektorové politiky môžu mať nechcený územný vplyv, ktorý je schopný 
ohroziť územný rozvoj. Naopak, politiky zamerané na územný aspekt sú schopné nielen 
neutralizovať tieto vplyvy, ale aj pridať hodnotu tým, že do horizontálnych politík zahrnú 
hospodárske, sociálne a environmentálne rozmery.

Územný rozvoj zohráva poprednú úlohu pri riešení týchto komplexných problémov.
Kľúčovým prvkom je rozšírenie Lisabonskej stratégie s cieľom zahrnúť územný rozmer, 
ktorý umožňuje zohľadniť vlastné charakteristiky regiónov v rozvoji verejných politík.
Z hľadiska Lisabonu posilnenie územnej kohézie vyžaduje zhodnotenie „kapitálu“ 
a potenciálu všetkých regiónov a podporu územnej integrácie. To sa dá dosiahnuť 
podporovaním transeurópskych synergií a tvorbou zoskupení s novátorskými činnosťami.

V praxi by uplatňovanie územnej kohézie malo zahrňovať:

• koncentráciu regionálnych a národných rozvojových politík na využívanie kapitálu 
a regionálneho potenciálu;

• nové zatriedenie európskych regiónov prostredníctvom zvýraznenia ich profilov  
a transeurópskej spolupráce s cieľom zlepšiť ich integráciu a vzájomné prepojenie.

Je zaujímavé pozorovať novú a rastúcu pozornosť, ktorú venujú krajiny ako Čína a Rusko 
kohéznej politike EÚ ako prostriedku na zabezpečenie vyrovnaného regionálneho rozvoja. 

Kohézna politika predstavuje približne jednu tretinu výdavkov z rozpočtu EÚ a v roku 2008 
bude najväčšou položkou medzi rozpočtovými výdavkami. 

Napriek rozšíreniu a novým územným výzvam sa výška fondov  v porovnaní s HDP v EÚ 
znižuje v porovnaní s HDP v EÚ. Podľa odhadu Komisie budú výdavky spojené s kohéziou 
v roku 2013 predstavovať viac ako 0,35 % z HDP, čo by zodpovedalo úrovni na začiatku 90-
tych rokov. 

V tejto súvislosti Európsky parlament opäť pripomína svoj návrh na vytvorenie výkonnostnej 
rezervy Spoločenstva pre štrukturálne fondy, ktorá umožní prerozdeliť nevyužité rozpočtové 
prostriedky vychádzajúce z pravidla N +2 alebo N + 3 do regiónov alebo programov 
využívajúcich optimálnym spôsobom tieto doplnkové fondy a dosiahnuť tak čo najväčší vplyv 
na kohéznu politiku.

Vieme, že kohézna politika je vystavená pokušeniu opätovného znárodňovania, na ktoré sú 
niektoré členské štáty veľmi náchylné, v závislosti od toho , či ich prístup  k  politikám 
Spoločenstva je založenom najmä na účtovných zásadách. Ale ako to štvrtá správa o kohézii 
dokazuje, pridaná hodnota štrukturálnych programov sa dostáva na vyššiu úroveň, ako sú 
čísla.

Počas hodnotenia rozpočtu EÚ v rokoch 2008 – 2009 sa treba na kohéznu politiku pozerať 
predovšetkým prostredníctvom jej prínosu pre európsku integráciu a nie ako na jednoduchý 
nástroj redistribúcie, v opačnom prípade sa tým zväčšuje riziko spochybnenia výstavby 
Európy.
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Z tohto dôvodu spravodajca oceňuje, že sa v máji prijala Územná agenda, ktorá predstavuje 
nevyhnutný plán na dosiahnutie toho, aby Rada a každé predsedníctvo EÚ vnímalo územnú 
kohéziu ako politickú prioritu.


