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Úvod

Tento pracovný dokument má dva ciele: po prvé, analyzovať Zelenú knihu o územnej
súdržnosti a predložiť zopár prvotných myšlienok spravodajcu k tomuto dôležitému
strategickému dokumentu. Vzhľadom na súčasný stav diskusie obsahuje dokument iba 
základné otázky, ktorými by sa mal zaoberať návrh správy a prvotné reakcie spravodajcu. 
Druhým cieľom je zhodnúť sa na hlavnom smerovaní správy na základe lepšej organizácie 
diskusie vo Výbore pre regionálny rozvoj. Spravodajca verí, že Európsky parlament si 
čoskoro vytvorí jasnú predstavu nielen v súvislosti s pochopením územnej súdržnosti a jej 
úlohy, ale aj s budúcou regionálnou politikou EÚ.

Táto osobitná správa je reakciou nielen na Zelenú knihu o územnej súdržnosti, ale aj na piatu
správu o pokroku v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Spomínaná piata správa bola 
už predmetom diskusie výboru REGI v septembri, a preto sa na konci tohto pracovného 
dokumentu nachádza jej stručná analýza.

Východiská

Vo svojej iniciatívnej správe o úlohe územnej súdržnosti pri regionálnom rozvoji
(spravodajca: Ambroise Guellec), ktorá bola prijatá na plenárnej schôdzi 28. septembra 2005, 
Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby čo najrýchlejšie konala vo veci vydania 
bielej knihy o územnej súdržnosti. V danom období Európsky parlament jasne naznačil, že 
pojem územnej súdržnosti sa stane dôležitým nástrojom pre ďalší vývoj regionálnej politiky 
EÚ. Z toho dôvodu bolo potrebné čo najskôr ho definovať. Zahrnutie územnej súdržnosti do 
Lisabonskej zmluvy spoločne s hospodárskou a sociálnou súdržnosťou (článok 3 Zmluvy o 
EÚ a článok 174 Zmluvy o EÚ) prispelo ku konsolidácii tohto pojmu, ktorého vymedzenie, 
metódy a prístup ostávajú aj napriek tomu  do istej miery nejasné.

Všeobecná diskusia o územnej súdržnosti však prebieha už od 90. rokov. V roku 1999 bol 
prostredníctvom Európskej koncepcie územného rozvoja (ESDP) odštartovaný proces, v 
rámci ktorého ministri EÚ zodpovední za územné plánovanie a mestský rozvoj prijali v roku 
2007 Územnú agendu Európskej únie. Tieto politické dokumenty značne zdôraznili úlohu, 
ktorú bude územná súdržnosť zohrávať pri zabezpečovaní harmonického a trvalo 
udržateľného rozvoja v Únii. Európsky parlament vo svojej správe o hodnotení územnej 
agendy a charty z Lipska (spravodajkyňa: Gisela Kallenbach) reagoval pozitívne na tento 
prístup, pričom znova zopakoval svoju výzvu na jasné definovanie územnej súdržnosti v 
plánovanej Zelenej knihe o územnej súdržnosti.

Obsah zelenej knihy vydanej Komisiou

Európska komisia 6. októbra 2008 konečne prijala Zelenú knihu o územnej súdržnosti s 
názvom Z územnej rozmanitosti urobiť prednosť. Dokument však neponúka žiadnu definíciu 
územnej súdržnosti, namiesto toho otvára rozsiahlu diskusiu s regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, združeniami, mimovládnymi organizáciami a občanmi, s cieľom podporiť spoločné
chápanie tohto nového pojmu a jeho uplatnenia v budúcej regionálnej politike EÚ. Komisia 
preto vydala zoznam konkrétnych otázok venujúcich sa rozličným aspektom, vrátane definície 
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tohto pojmu. Verejná diskusia bude prebiehať až do konca februára 2009.

Podľa zelenej knihy má územná súdržnosť zabezpečiť, aby bol rozvoj území v rámci celej EÚ
harmonický a aby obyvatelia jednotlivých regiónov dokázali v čo najvyššej miere využiť ich 
špecifické vlastnosti. V zelenej knihe sa objavuje myšlienka, že rozmanitosť by sa mala stať 
vlastne prínosom a konkurenčnou výhodou, ktoré by prispievali k trvalo udržateľnému 
rozvoju celej EÚ. Hlavnou výzvou sa teda stáva pomoc územiam pri využívaní tohto prínosu. 
Ako sa uvádza v zelenej knihe, efektívne riešenia si často vyžadujú zjednotený prístup a 
spoluprácu medzi rôznymi zainteresovanými orgánmi a stranami. Súčasne sa tu osobitne 
zmieňuje potreba zlepšiť riadenie politiky súdržnosti, aby sa stala pružnejšou a umožnila 
prispôsobiť potrebné opatrenia v príslušnom rozsahu.

Zelená kniha sa zameriava na potrebu zabezpečiť vyvážený rozvoj v mestách a na vidieku a 
navrhuje prostriedky, ako zabrániť úbytku obyvateľstva a urbanizácii. Sú v nej rozpracované 
tri kľúčové pojmy, na základe ktorých by sa mali naplánovať konkrétne politické kroky. Sú to
koncentrácia, prepojenie a spolupráca:

 Koncentrácia prináša so sebou výhody, ako sú vyššia produktivita a tvorivosť, no má 
aj negatívne účinky, predovšetkým čo sa týka ekologických nákladov, preľudnenia, 
cien pozemkov a sociálneho vylúčenia. V rámci územnej súdržnosti je preto potrebné 
dosiahnuť správnu rovnováhu medzi ziskami vyplývajúcimi z koncentrácie a potrebou 
využívať územný potenciál v širšom meradle tak, aby prispel v najvyššej možnej 
miere k rozvoju Únie ako celku.

 Prepojenie zdôrazňuje potrebu zjednotenia Európy, ktorým sa urýchli a zefektívni
prístup k trhom, službám a ľuďom. Týka sa to dopravy, ale aj infraštruktúr tvoriacich
základ pre efektívne fungovanie jednotného trhu – napr. tých, ktoré zaručujú prístup k 
zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, širokopásmovému internetu alebo energetickým 
sieťam. Všetky tieto prepojenia sú v súčasnosti v Únii rozdelené nerovnomerne.

 Spolupráca vždy bola dôležitým pilierom v politike súdržnosti. Podľa zelenej knihy 
treba v tomto smere vykonať viac a venovať sa otázkam cezhraničného charakteru, 
ktoré siahajú od cestovania za prácou až po životné prostredie. Táto spolupráca by 
mala prebiehať na viacerých úrovniach a mala by zapojiť nových partnerov.

Komisia tiež berie na vedomie osobitné výzvy pre rozvoj v troch typoch regiónov so 
špecifickými geografickými podmienkami (pohoria, ostrovy, riedko obývané regióny) a 
skúma, či treba prijať špecifické politické opatrenia na kompenzáciu týchto problémov. 
Komisia napokon poukazuje na množstvo sektorových politík EÚ so silným územným 
vplyvom (napr. doprava, energia, prvý pilier SPP, zamestnanosť, životné prostredie) a 
zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia synergie medzi nimi.
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Formulovanie odpovede Parlamentu: východiskové body spravodajcu

A. ZELENÁ KNIHA

 Prijatie zelenej knihy: Spravodajca víta prijatie Zelenej knihy o územnej súdržnosti, 
ktoré je reakciou na dlhodobú požiadavku Európskeho parlamentu. Napriek tomu, že 
Lisabonská zmluva nebola ešte ratifikovaná, a územná súdržnosť teda nie je zatiaľ 
formálne podložená žiadnou zmluvou, táto zelená kniha prináša prvú analýzu tejto 
koncepcie, ktorá bude spoločne s hospodárskou a sociálnou súdržnosťou kľúčovou 
prioritou Únie.

 Definícia: Táto zelená kniha však nespĺňa cieľ úplne, keďže napriek pôvodným 
očakávaniam neprináša žiadnu konkrétnu definíciu nového pojmu. To konkrétne
znamená ďalšie zdržanie pri zavádzaní pojmu územná súdržnosť do praxe. Treba 
zdôrazniť očakávanie Európskeho parlamentu, že jasná definícia územnej súdržnosti 
vzíde z verejnej diskusie a že bude vo všeobecnosti odsúhlasená, zdieľaná a 
pochopená všetkými akcionármi v oblasti regionálnej politiky.

 Verejná konzultácia: Spravodajca oceňuje zavedenie verejnej konzultácie na tému 
územnej súdržnosti. Úspech tohto procesu priamo závisí od čo najširšej účasti 
rozličných zainteresovaných strán a zástupcov občianskej spoločnosti v diskusii. 
Poslanci Európskeho parlamentu by sa mali efektívne pričiniť o propagovanie Zelenej 
knihy o územnej súdržnosti medzi európskymi občanmi.

 Očakávané vydanie bielej knihy: Európsky parlament by mal trvať na tom, aby po 
skončení verejnej konzultácie bola vydaná Biela kniha o územnej súdržnosti. Podľa 
spravodajcu jej vydanie môže byť pomocným krokom pre zahrnutie územnej 
súdržnosti do konkrétnych opatrení, ktoré by sa mali objaviť v najbližšom balíčku 
právnych predpisov o štrukturálnych fondoch pre programovacie obdobie po roku 
2013.

 Finančné hľadisko: Spravodajca súhlasí s tým, že zo súčasnej diskusie o územnej 
súdržnosti by mali byť vylúčené všetky odkazy na finančné vplyvy a vplyvy na 
rozpočet. Je lepšie venovať sa najprv analýze politických aspektov tohto nového cieľa 
a až neskôr sa zamyslieť nad tým či, ako a do akej miery môže tento nový pojem 
ovplyvniť rozpočet EÚ v období po roku 2013.

B. POJEM ÚZEMNÁ SÚDRŽNOSŤ

Analýza nového pojmu: Spravodajca sa domnieva, že územná súdržnosť je jednoznačný
pojem, ktorý by mal poskytnúť hmatateľnú pridanú hodnotu hospodárskej a sociálnej
súdržnosti. Tri zložky súdržnosti (hospodárska, sociálna a územná) by sa mali navzájom 
dopĺňať a podporovať, a súčasne si zachovať samostatné poslanie v rámci jednotnej 
integrovanej koncepcie. Preto by žiaden z týchto pojmov nemal byť uprednostňovaný. 
Súčasná diskusia by sa nemala zameriavať len na definovanie pridanej hodnoty územnej 
súdržnosti a konkrétnych prínosov, ktoré by jej uplatnenie v praxi malo priniesť 
európskym občanom, ale tiež zvážiť ako túto myšlienku pretvoriť do budúcej regionálnej 
politiky EÚ.
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Odmietnutie vyhliadok na asymetrickú Európu: Spravodajca zastáva názor, že 
harmonický rozvoj Únie sa efektívne premietne do zvýšenia konkurenčnej výhody 
hospodárstva EÚ. Územnú súdržnosť preto možno interpretovať len ako horizontálny
pojem, ktorý podporí rozvoj Únie ako celku. Výzvou pre nás je zvoliť efektívnejšie
prostriedky, ktoré nám pomôžu tento cieľ dosiahnuť. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá 
práca Európskej monitorovacej siete územného plánovania (ESPON), ktorá sa usiluje 
ukázať vplyv rozličných rozvojových modelov na územný rozvoj EÚ. 

Zabezpečiť šírenie prínosov v rámci celej Únie: Táto myšlienka nadobudla špecifický 
význam vzhľadom na vznik centier excelentnosti v rámci celej Únie, ktoré zásadným 
spôsobom ovplyvňujú hospodársky úspech, vedecké objavy, technologickú inováciu a 
pracovné miesta. Je dôležité podnietiť intenzívnejšiu interakciu a výmenu poznatkov 
medzi strediskami a zoskupeniami pre výskum a inováciu a okolitými regiónmi. 
Prekvitajúce strediská by mali umožniť rovnomerné rozdelenie prínosov v rámci celej EÚ, 
aby sa tak maximalizovala účinnosť vynaložených prostriedkov.

Naplno využiť potenciál každého regiónu: V rámci Európskej únie neexistuje žiaden 
univerzálny model, ktorý by rovnako vyhovoval všetkým regiónom. Rôznorodosť Európy 
je vlastne jej silou. Je dôležité identifikovať prínosy každého európskeho regiónu a stavať 
na nich, čo umožní zvýšiť ich konkurencieschopnosť a zaručiť rast a prosperitu. V tomto 
smere pokladá spravodajca za veľmi dôležitý príspevok bývalého fínskeho premiéra pána 
Eska Aha, ktorý nedávno vyšiel v denníku Financial Times (uverejnený 16.7.2008). Pán 
Aho uvádza, že Európska únia by sa mala v rámci svojho územia zamerať na vytváranie 
stredísk typu kalifornského Silicon Valley. Je veľmi dôležité koncentrovať zdroje do 
niekoľkých existujúcich stredísk a nemíňať peniaze na všetky strany s obmedzenými 
šancami na úspech. Inak povedané, nie každý región má potenciál či zdroje na to, aby sa 
stal výnimočným centrom, navyše to vôbec nie je cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť. EÚ by 
mala obmedziť svoj prístup v tomto smere.

Zdôrazniť cieľ spolupráce v rámci územnej súdržnosti: Nepopierateľná pridaná hodnota
tohto cieľa pre celú Európu sa už jednoznačne osvedčila. Priama účasť regionálnych 
a miestnych orgánov na plánovaní a uplatňovaní príslušných programov cezhraničnej, 
nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce je ďalším pozitívnym znakom pre budúci 
rozvoj tejto politiky a jej cieľa. V tomto smere treba tiež zdôrazniť dôležitosť 
cezhraničného rozmeru a príslušných operačných programov európskej susedskej politiky. 
Táto kapitola v rámci regionálnej politiky EÚ priniesla úspech, ktorý je potrebné náležite 
posilniť aj v nasledujúcom programovom období.

Regióny so špecifickými geografickými podmienkami: V Zelenej knihe o územnej
súdržnosti sa zohľadňujú určité špecifické problémy rozvoja, ktoré sa vzťahujú 
predovšetkým na tri typy regiónov: horské regióny, ostrovné regióny a regióny s nízkou 
hustotou obyvateľstva. Európsky parlament už dlho vyzýva k vytvoreniu komplexnej 
stratégie, ktorá by pomohla daným regiónom vykompenzovať nevýhody prameniace
z dlhodobých neľahkých prírodných a demografických podmienok. Týmto regiónom a ich 
rozvoju by sa preto mala venovať špecifická pozornosť s cieľom dôsledne zabezpečiť 
harmonický rozvoj celej Únie a dosiahnuť územnú súdržnosť. Spravodajca by však 
na tomto mieste chcel zdôrazniť, že územná súdržnosť zostáva horizontálnym pojmom, 
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ktorý sa dotýka všetkých regiónov EÚ, a preto ju nemožno interpretovať ako novú 
politiku pre regióny so špecifickými geografickými podmienkami.

Územný vplyv na sektorové politiky Spoločenstva: Spravodajca vyjadruje sklamanie z 
toho, že osobitná časť zelenej knihy sa venuje vymenúvaniu politík EÚ, ktoré majú 
výrazný územný vplyv, avšak územná súdržnosť tu nie je vôbec stanovená ako prioritný 
cieľ či podmienka pre ich rozvoj. Európsky parlament pri mnohých príležitostiach 
podporil názor, že pri každej praktickej aplikácii aktivít a politík EÚ je potrebný
integrovaný prístup. Z politického hľadiska môžeme tvrdiť, že táto myšlienka sa plne
zhoduje s potrebou koordinácie územného vplyvu všetkých sektorových politík 
Spoločenstva na danom území. Zároveň však treba uviesť, že zdôrazňovaním územného
rozmeru ostatných sektorových politík EÚ sa Európsky parlament nepokúša zmenšiť 
dôležitosť a autonómnosť jej regionálnej politiky. Naopak, cieľom integrovaného prístupu 
je maximalizovať praktický efekt štrukturálnych zásahov a priniesť prospech európskym 
občanom.

Územné riadenie: Zelená kniha považuje lepšie územné riadenie za kľúč k 
budúcemu úspešnému uplatňovaniu politiky súdržnosti. Na základe záverov nedávno 
prijatej správy EP o správe vecí verejných a partnerstve na vnútroštátnej a na regionálnej 
úrovni a o základe pre projekty v oblasti regionálnej politiky (spravodajca: Jean Marie 
Beaupuy) sa spravodajca zameria na potrebnú propagáciu systému viacúrovňového 
riadenia a na potrebu určiť príslušné úrovne územných celkov, na ktorých by bolo možné 
efektívne zasahovať v jednotlivých štádiách plánovania a uplatňovania programu. 
Náležitú pozornosť prirodzene venuje potrebe vytvárať nové územné partnerstvá, ktorú je 
potrebné zdôrazniť v rámci každej príslušnej analýzy zelenej knihy.

Zelená kniha o územnej súdržnosti sa dotýka aj množstva iných otázok, o ktorých by tu 
bolo možné diskutovať. Napríklad stanovenie ukazovateľov pre lepšie monitorovanie 
charakteristík a tendencií územnej súdržnosti bolo už predmetom diskusie nášho výboru, 
túto tému však treba ďalej rozpracovať.

C. PIATA SPRÁVA O POKROKU V OBLASTI HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ 
SÚDRŽNOSTI

Správa o pokroku sa skladá z dvoch častí. V prvej časti sa nachádzajú výsledky verejnej 
diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti (ktorá bola odštartovaná po vydaní štvrtej správy 
o súdržnosti). Druhá časť obsahuje analýzu situácie a tendencií v súvislosti s tým, ako 
jednotlivé rozmáhajúce sa odvetvia prispeli k dosiahnutiu súdržnosti.

Parlament schvaľuje hlavné závery tohto konzultačného procesu (ku ktorému prišlo viac ako 
100 príspevkov). Tieto závery sa plne zhodujú so stanoviskami, ktoré EP zaujal vo svojej 
správe k štvrtej správe o súdržnosti (spravodajca: Ambroise Guellec). Medzi tieto stanoviská 
patrí odmietnutie všetkých pokusov o opätovné prebranie zodpovednosti štátom a záväzok 
presadzovať spoločnú politiku Spoločenstva, ktorá by mala byť schopná čeliť problémom,
ako sú globalizácia či klimatické a demografické zmeny. EP vo svojej správe tiež vyjadruje 
presvedčenie, že táto politika by sa mala dotýkať všetkých regiónov EÚ a predstavovať 
pridanú hodnotu pre každého, nielen pre najchudobnejšie konvergenčné regióny. Rovnako je 
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tu zdôraznená potreba synergie v praxi a prepojenie rôznych sektorových politík s cieľom 
dosiahnuť optimálny výsledok pre rast a rozvoj v praxi.

Spravodajca by rád upozornil na ďalší aspekt piatej správy o pokroku v oblasti hospodárskej a 
sociálnej súdržnosti, ktorý považuje za ústredný bod budúcej reformy politiky súdržnosti EÚ. 
Komisia sa v tejto správe – po prvýkrát – zmieňuje o „regiónoch s prechodným 
financovaním“, ktoré predstavujú medzistupeň medzi „konvergenčnými regiónmi“
a „regiónmi regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti“. Zdá sa, že je to prvý pokus 
vyčleniť samostatnú kategóriu pre regióny, v ktorých sa postupne začne alebo skončí 
poskytovanie pomoci, a teda sa nachádzajú niekde medzi dvoma stanovenými cieľmi. 
Spravodajca plne schvaľuje tento prístup nielen preto, že znamená jasnejšiu kategorizáciu 
týchto regiónov, ale tiež vzhľadom na skutočnosť, že treba vytvoriť komplexnejší systém 
prechodnej finančnej pomoci pre regióny, ktoré čoskoro prekročia hranicu 75 % HDP.

Záver

Aktuálna analýza by mala poslúžiť ako podklad pre diskusiu, ktorá prebehne vo Výbore 
REGI 5. novembra 2008 za prítomnosti komisára Hübnera. Tento pracovný dokument 
nevymenúva podrobne všetky otázky, ktoré sa objavujú v zelenej knihe, ani neobsahuje úplnú 
analýzu stanovísk spravodajcu, keďže tieto budú prezentované v návrhu správy. Spravodajca 
by rád vyzval všetkých členov výboru, aby sa aktívne zapojili do diskusie a predniesli vlastné 
nápady, názory a návrhy.
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