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1. ŠTRUKTURÁLNE A KOHÉZNE FONDY: POLITIKA SOLIDARITY 1 
 
Prečo?  
 
Regionálna politika zavádza do praxe solidaritu medzi ľuďmi Európy uvedenú v preambule 
Zmluvy o Európskej únii. Pomáha dosiahnuť základné ciele stanovené v Zmluve: posilnenie 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti EÚ zredukovaním rozvojových nerovností medzi jej 
regiónmi. Má významný dopad na konkurencieschopnosť regiónov a na životné podmienky ich 
obyvateľov, hlavne spolufinancovaním viacročných rozvojových programov. Musí umožniť 
všetkým regiónom v únii plne profitovať z príležitostí ponúkaných spoločným trhom 
a prispievať k úspechu Hospodárskej a menovej únie (EMU). 
 
  
Ako? 
 
Programy sú podporované štyrmi štrukturálnymi fondmi a kohéznym fondom:  
 
 Európsky fond pre regionálny rozvoj (ERDF) pre infraštruktúry a investície, vytváranie 

pracovných miest a malé a stredné podniky,  
 Európsky sociálny fond (ESF) pre vzdelávanie, sociálnu integráciu a zamestnanosť, 
 Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EAGGF, sekcia 

usmerňovania) pre rozvoj vidieka a pomoc farmám, a  
 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu (FIFG) pre adaptáciu sektora rybolovu.  

 
Kohézny fond podporuje environmentálne a dopravné projekty v najmenej prosperujúcich 
členských štátoch. 
 
Štrukturálne fondy a Kohézny fond poskytuje dotácie; Európska investičná banka poskytuje 
pôžičky. 
 
Kohézny fond zabezpečuje priamu finančnú pomoc pre veľké dopravné projekty - 
a infraštrukturálne projekty súvisiace so životným prostredím.  
 
Štrukturálne fondy, finančné programy zabezpečujúce opatrenia na podporu rozvoja. 
Rozvojové programy zostavujú členské štáty v spolupráci s regionálnymi a miestnymi orgánmi 
a príslušnými sociálnymi a hospodárskymi partnermi. 
 
Priority: 
 
Štrukturálne fondy sa sústreďujú na tri prioritné ciele:  
 
 dobehnutie pre regióny, ktoré zaostávajú v rozvoji (cieľ 1),  

                                                 
1 Informácie založené na webovej stránke Inforegio. Európska komisia. Generálne riaditeľstvo pre regionálnu 
politiku.  
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 socio-ekonomická konverzia priemyselných, mestských alebo vidieckych oblastí alebo 
oblastí, ktoré sú závislé na rybolove (cieľ 2), a  
 zlepšené vzdelávanie a pracovné príležitosti (cieľ 3), (Programy regiónu pre cieľ 1 už 

obsahujú opatrenia tohto druhu).  
 
Pomoc sa tiež poskytuje prostredníctvom štyroch iniciatív spoločenstva, ktoré podporujú 
cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu v celej EÚ (INTERREG III), obnovu 
miest a blízkych okolí v kríze (URBAN II), rovnosť na trhu práce (EQUAL) a rozvoj vidieckych 
oblastí (LEADER+).  
 
A nakoniec, inovačné akcie podporujú regionálne programy. 

 
 
Financie: 
Štrukturálne fondy absorbujú približne jednu tretinu rozpočtu EÚ. Ich prídel na obdobie rokov 
2000-2006 je EUR 195 miliárd pre EÚ 15, plus 15 miliárd pre nové členské štáty od roku 2004 
do roku 2006.  
 
Kohézny fond dostáva EUR 25,6 miliardy pre EÚ 25. 

 
Európska pomoc dopĺňa pomoc členských štátov. Financovanie spoločenstva sa pohybuje od 
25% do 85% celkových nákladov. Je najvyššia v regiónoch, kde verejný sektor nedokáže sám 
niesť finančné bremeno rozvoja. Pomoc verejného sektoru je dopĺňaná financiami súkromného 
sektoru. 

 
Definícia programu 
 
Programy vytvorila Európska komisia a národné a regionálne orgány na základe smerníc 
Komisie a priorít členských štátov. Členské štáty si vyberajú konkrétne projekty a sú 
zodpovedné za ich realizáciu. Európske financovanie dopĺňa národnú pomoc pre regióny a ich 
obyvateľov, hlavne spolufinancovaním viacročných rozvojových programov. 
 
Budúcnosť: 
 
Na obdobie rokov 2007-2013 Komisia navrhuje sústrediť svoje priority na tri tituly. Navrhovaný 
globálny rozpočet je približne EUR 336 miliárd.  
 
 Zbližovanie: cieľom je stimulovať rast a zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch (z 

najväčšej časti v nových členských štátoch), ktoré budú naďalej profitovať z Kohézneho 
fondu.  
 Konkurencieschopnosť: sa zmeriava na predvídanie zmien v zbytku EÚ. Bude to zahŕňať 

regionálny komponent, pre ktorý si každý členský štát zvolí oprávnené oblasti, a národný 
komponent založený na európskej stratégii zamestnanosti.  
 Spolupráca: bude čerpať zo skúseností, ktoré nadobudol INTERREG, aby sa podporil 

harmonický rozvoj v celom území EÚ. 
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Úloha Európskeho parlamentu 
 
Parlament využíval svoje nové právomoci v tejto oblasti:  
 
 Jednotný európsky akt zaviedol spoluprácu s Radou pri vykonávaní rozhodnutí, ktoré 

regulujú štrukturálne fondy; 
 Maastrichtská zmluva zaviedla súhlasný postup pre rozhodnutia o všeobecných nariadeniach; 
 Amsterdamská zmluva zaviedla spolurozhodovanie s Radou pri vykonávaní opatrení. 
 Zmluva z Nice predpovedá, že od 1. januára 2007 bude Rada konať absolútnou väčšinou pri 

rozhodnutiach o všeobecných nariadeniach. 
 
Kódex správania prijatý Komisiou v roku 1993 a rozšírený v roku 1999 žiada, aby bol 
parlament pravidelne informovaný o aktivitách fondu. V rámci reformy z roku 1999 parlament 
tiež dokázal zachovať program URBAN ako jednu z iniciatív spoločenstva.  
 

2. TERMINOLÓGIA 
 
 Regionálna politika EÚ: Právny základ: články 2 a 3 Zmluvy o založení Európskeho 

spoločenstva. Regionálna politika EÚ je o solidarite: je vytvorená tak, aby poskytovala 
pomoc na úrovni spoločenstva pre najviac znevýhodnené regióny pri prekonávaní ich 
handicapov. Regionálna pomoc je aj hmatateľná: jej výsledky môžu jasne vidieť občania 
Európy, ktorí sami profitujú priamo z pomoci vo forme pomoci pri hľadaní práce 
a prispôsobovaní sa meniacemu sa trhu práce, hlavne prostredníctvom vzdelávania.  

 
 Kohézna politika: Právny základ: hlava XVII, články 158 - 162 Zmluvy o ES1. Napravuje 

nerovnováhu v rozvoji riešením hospodárskych a sociálnych faktorov. Poskytuje 
chudobnejším regiónom aktíva potrebné na urýchlenie rozvoja a zlepšenie ich životných 
štandardov, vrátane základnej vybavenosti, zručností, technologických schopností, 
atraktívneho životného prostredia pre priame investície, atď. Okrem ovplyvňovania menej 
zvýhodnených regiónov nerovnováha v rozvoji spomaľuje rast v Únii a bráni optimalizácii 
jej potenciálu.  

 
 Hospodárska a sociálna súdržnosť: Úloha Európskeho parlamentu: Parlament považuje 

hospodársku a sociálnu súdržnosť za neodmysliteľnú pre európsku integráciu. Vždy 
podporoval návrhy, ktoré považuje na potrebné, za účelom zvýšenia prídelu do 
štrukturálnych fondov. Kódex správania sa z roku 1993 o vykonávaní štrukturálnej politiky 
bol výsledkom trvania parlamentu na potrebe adekvátneho financovania. V rámci svojej 
právomoci dávať súhlas k všeobecným pravidlám o štrukturálnych fondoch parlament 

                                                 
1 Jednotný európsky akt vo forme Hlavy V Zmluvy o ES špecificky zabezpečuje reformu štruktúry a operačné 
pravidlá štrukturálnych fondov na návrh Komisie, jednomyseľným rozhodnutím Rady po porade s parlamentom. 
Vykonávacie opatrenia reformy sú zostavované na návrh Komisie, kvalifikovanou väčšinou Rady. 
Amsterdamská zmluva prijala vykonávacie rozhodnutia podliehajúce procedúre spolurozhodovania. Komisia 
musí podávať hlásenia o pokroku Rade a parlamentu každé tri roky.  



PE 347.143 6/39 DV\542120SK.doc 

External translation 

SK 

vyjadril svoj postoj1 a Rada vzala väčšinu jeho názorov do úvahy. Kódex správania bol 
rozšírený v roku 1999 tak, aby pokrýval všetky štrukturálne nástroje. 

 
  Štrukturálne fondy: Štrukturálne fondy EÚ sú spravované Komisiou za účelom 

financovania štrukturálnej pomoci spoločenstva. Obsahujú poradenskú sekciu EAGGF pre 
poľnohospodárstvo, regionálny fond pre štrukturálnu pomoc v rámci regionálnej politiky, 
Sociálny fond pre opatrenia sociálnej politiky a Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu 
(FIFG). Finančná pomoc zo štrukturálnych fondov smeruje hlavne do chudobnejších 
regiónov, aby posilnila hospodársku a sociálnu súdržnosť únie, aby sa výzvy spoločného trhu 
mohli plniť v celej EÚ.  

 
 Európsky fond pre regionálny rozvoj (ERDF): Právny základ: články 158 - 162 Zmluvy 

o ES. Ciele: Kompenzovať regionálnu nerovnováhu účasťou na štrukturálnej úprave slabších 
regiónov a konverziou upadajúcich priemyselných regiónov (článok 160).  

 
 Európsky sociálny fond (ESF): Právny základ: články 146 -148 a 158 - 162 Zmluvy o ES. 

Zlepšuje pracovné príležitosti pre pracovníkov na internom trhu zvyšovaním mobility, 
odborným vzdelávaním. Nariadenie 1784/1999 opakovane definuje rámec a politické priority 
ESF na obdobie rokov 2000-2006. Podporuje opatrenia zamerané na predchádzanie 
nezamestnanosti, rozvoj ľudských zdrojov a podporu sociálnej integrácie. Poskytuje pomoc 
pre tri ciele ustanovené vo všeobecnom nariadení o štrukturálnych fondoch.  

 
 Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu (FIFG): Od roku 1994 zoskupil FIFG 

nástroje spoločenstva pre rybolov. Uplatňuje sa vo všetkých pobrežných regiónoch, pričom 
jeho hlavnou úlohou je zvýšiť konkurencieschopnosť štruktúr a vytvoriť životaschopné 
obchodné podniky v rybárskom priemyselnom odvetví so snahou o udržanie rovnováhy 
medzi rybárskymi kapacitami a dostupnými zdrojmi. 

 
 Poradenská sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného 

fondu (EAGF): EAGGF financuje spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ. Jeho účelom je 
poskytnúť trhovú podporu a propagovať štrukturálne úpravy v poľnohospodárstve. EAGGF 
je rozdelený na dve sekcie: Poradenská sekcia poskytuje dotácie pre racionalizačné schémy, 
modernizáciu a štrukturálne zlepšenia v poľnohospodárstve. 

 
 Kohézny fond: Podľa podmienok článku 161 Zmluvy o ES bol v roku 1993 zriadený 

Kohézny fond, aby poskytoval finančnú pomoc v oblasti životného prostredia a dopravnej 
infrašruktúry. Financie z fondu smerujú len do štyroch najchudobnejších krajín - Írsko, 
Grécko, Španielsko a Portugalsko), pričom ich cieľom je zredukovať rozdiely medzi 
ekonomikami členov EÚ. Nepovažuje sa za štrukturálny fond. 

 
 Doplnenie: Jeden zo štyroch princípov štrukturálnych fondov, ktoré boli posilnené 

revidovanými nariadeniami prijatými v júli 1993, čo znamená, že projekty, ktoré dostanú 
pomoc spoločenstva, musia byť novými projektmi, ktoré by členské štáty nerealizovali sami. 
Ale národné financovanie musí mať prevahu; pomoc spoločenstva ho dopĺňa. Národné 

                                                 
1 Uznesenie z 19. novembra 1998 
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a regionálne orgány sú zodpovední za výber projektov a ich riadenie, v rámci všeobecných 
kritérií spoločenstva. 

 
 Partnerstvo: Jeden z princípov štrukturálnych fondov, ktorý naznačuje najužšiu možnú 

spoluprácu medzi Komisiou a príslušnými orgánmi na národnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni v každom členskom štáte od prípravného štádia po vykonávanie opatrení.  

 
 Podriadenosť: Princíp podriadenosti má zabezpečiť, že rozhodnutia sa budú prijímať čo 

možno najbližšie k občanom, a že sa budú vykonávať neustále kontroly, pokiaľ ide o to, či je 
akcia na úrovni spoločenstva odôvodnená vo svetle možností dostupných na národnej, 
regionálnej alebo miestnej úrovni. Špecificky povedané, ide o princíp, ktorým únia neprijíma 
kroky (s výnimkou oblastí, ktoré spadajú do jej výhradnej kompetencie), pokiaľ nie sú 
účinnejšie než kroky prijímané na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Je úzko 
prepojený na princíp proporcionality a nutnosť, ktorá si žiada, aby žiadne kroky únie nešli 
nad rámec toho, čo je nutné na dosiahnutie cieľov Zmluvy. 

 
 Plánovanie: Jeden z princípov štrukturálnych fondov, ktorý vedie k viacročným rozvojovým 

programom, výsledok procesu vedúceho k rozhodnutiu prijatému prostredníctvom 
partnerstva. Daný proces má celý rad štádií, ktoré kulminujú v opatreniach, ktoré preberajú 
verejný alebo súkromný podporovatelia. 

 
 Koncentrácia: Jeden z princípoch štrukturálnych fondov zameraný na sústredenie opatrení 

na prioritné ciele rozvoja. 
 
 Hrubý domáci produkt (HDP): je celková hodnota hotového tovaru a služieb 

produkovaných v rámci hraníc krajiny počas roka. 
 
 Hrubý národný produkt (HNP): je celková hodnota hotového tovaru a služieb 

produkovaných počas roka výrobnými závodmi v domácom vlastníctve. 
 
 Hrubý národný dôchodok (HND): predtým označovaný ako hrubý národný produkt, meria 

celkovú domácu a zahraničnú pridanú hodnotu nárokovanú rezidentmi. HND obsahuje HDP 
plus čisté príjmy primárneho dôchodku (kompenzácia zamestnancov a príjem z majetku) 
z externých zdrojov. 

 
 Oblasti cieľa 1: HDP je nižší ako 75 % priemeru spoločenstva.1 Cieľom je pomôcť týmto 

regiónom, aby dohonili ostatných z hľadiska konkurencieschopnosti. To znamená 
investovanie do infraštruktúry a podporu investícií do priemyslu. 

 
 Oblasti cieľa 2: Oblasti, ktoré trpia štrukturálnymi problémami. Pomoc s projektmi sociálnej 

a priemyselnej konverzie.2 
 
 Oblasti cieľa 3: Podpora moderných systémov vzdelávania a vytvárania pracovných miest1. 

                                                 
1 Predstavuje 70 % rozpočtu 
2 Predstavuje 11,5 %finančných prostriedkov 
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 Iniciatíva spoločenstva: Hľadanie spoločných riešení špecifických problémov. Iniciatívami 

sú INTERREG, URBAN, LEADER a EQUAL. 
 
 Iniciatíva spoločenstva INTERREG: Podpora projektov cezhraničnej spolupráce 

 
 Iniciatíva spoločenstva URBAN: Uplatňuje sa na problematické mestské oblasti. 

 
 Iniciatíva spoločenstva LEADER, riadená DG poľnohospodárstvo2: Prepojenie medzi 

akciami pre rozvoj vidieckej ekonomiky. 
 
 Iniciatíva spoločenstva EQUAL: Bojuje proti nerovnostiam a diskriminácii v prístupe na trh 

práce. 
 
 Veľmi vzdialené regióny: Francúzske zámorské teritóriá, Azorské ostrovy, Madeira 

a Kanárske ostrovy. 
 
 Štatistický efekt: Vplyv rozšírenia na 75 % kvalifikačný prah pre stav cieľa 1. 

 
 Prechodné ujednania: Existujú prechodné ujednania pre oblasti, ktoré boli predtým 

kvalifikované pre cieľ 1 alebo cieľ 2, ale ktoré už nimi nie sú kvôli efektu rozšírenia3. 
 
 Pomoc: Znamená formy pomoci poskytované fondmi: operačné programy alebo spoločné 

plánovacie dokumenty, iniciatívne programy spoločenstva a podpora technickej pomoci 
a inovačných opatrení.  

 
 Podporný rámec spoločenstva (CSF): Koordinuje regionálne aktivity EÚ, pričom 

príležitostne zapája dané štyri štrukturálne fondy (ERDF, ESF, EAGGF, FIFG) a EIB. 
V každom prípade sa však musia projekty začleniť do plánov, ktoré už boli vytvorené 
národnými orgánmi, regionálnymi orgánmi a ich hospodárskymi partnermi. 

  
 Spoločný programový dokument (SPD) : Znamená spoločný dokument schválený 

Ezopskou komisiou, ktorý obsahuje tie isté informácie, ktoré sa dajú nájsť v podpornom 
rámci spoločenstva a operačnom programe.  

 
 Operačný program (OP): Dokument schválený Komisiou za účelom vykonávania 

podporného rámca spoločenstva, ktorý obsahuje konzistentnú sadu priorít obsahujúcich 
viacročné opatrenia, a ktoré môžu byť vykonané prostredníctvom pomoci jednému alebo 
viacerým fondom, jednému alebo viacerým finančným nástrojom a EIB.  

 
 Integrovaný operačný program: operačný program financovaný viac než jedným fondom. 

 
 Rozvojové programy: Každý členský štát uzatvára zmluvu s Európskou komisiou, známu 

ako operačný program (OP) alebo spoločný programový dokument (SPD). Tieto zmluvy sa 
                                                                                                                                                             
1 Predstavuje 12,3 % zdrojov 
2 Existuje 13 iniciatív na podporu rozvoja vidieka 
3 Štatistický efekt 
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týkajú niekoľkých rokov a majú ich zaviesť do praxe národné a regionálne orgány určené 
členskými štátmi. Tieto orgány tiež vyberajú špecifické projekty na financovanie. Ale 
Európska komisia pracuje spolu so zodpovednými orgánmi na výboroch pre monitorovanie 
programov.  

 
 Územné pakty o zamestnanosti: Pakt je zmluva medzi miestnymi partnermi, zverejnená 

v strategickom dokumente a a doplnená operačnými alebo finančnými záväzkami, ku ktorým 
sa každý z nich zaviazal. Opatrenia musia podporovať vytváranie pracovných miest 
a hospodársky rozvoj. Pakt môže byť vytvorený pre mesto, vidiecku oblasť alebo miestny trh 
práce. Územie bude vo všeobecnosti väčší ako obec, ale menší ako región. 

 
 Riadiaci orgán: Znamená akýkoľvek verejný alebo súkromný orgán na národnej, 

regionálnej alebo miestnej úrovni, určený členským štátom, alebo členský štát, keď sám 
vykonáva túto funkciu, aby riadil pomoc zo štrukturálnych fondov. 

 
 Platobný orgán: Znamená jeden alebo viac národných, regionálnych alebo miestnych 

orgánov vytvorených členským štátom za účelom zostavenia a predkladania žiadostí o platbu 
a prijímanie platieb od Komisie.  

 
 Európske zoskupenie cezhraničnej spolupráce (EGCC): na základe článku 159 Zmluvy 

a s cieľom prekonať existujúce prekážky brániace cezhraničnej spolupráci bude zavedený 
nový právny nástroj na vytvorenie európskych kooperačných zoskupení.  

 
 Nomenklatúra územných jednotiek pre štatistiku (NUTS): Bola vytvorená Európskym 

štatistickým úradom (Eurostat) za účelom vytvorenia spoločnej a súdržnej štruktúry územnej 
distribúcie. Bola použitá v legislatíve spoločenstva súvisiacej so štrukturálnymi fondmi od 
roku 1988.  

 
 Predvstupová pomoc: Predvstupová pomoc plánovaná na obdobie rokov 2000-2006 pre 

krajiny strednej a východnej Európy je kľúčovým prvkom stratégie Európskej únie smerom 
k žiadateľom a týka sa niekoľkých komponentov: programu Phare, programu Sapard a 
programu ISPA (predvstupové nástroje). 

 
 Predvstupový štrukturálny nástroj (ISPA): Znamená Nástroj pre štrukturálne 

predvstupové politiky a financuje environmentálne a dopravné projekty. 
 
 Phare: Financuje opakované posilnenie administratívnej a inštitucionálnej kapacity 

budúcich/nových členských štátov pri príprave ich súdržnosti.  
 
 SAPARD: Špeciálny adhézny program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.  

 
 Absorpčná kapacita: Sschopnosť národnej správy plánovať a vykonávať externú pomoc.  

 
 Prístupový partnerský dokument: Odsúhlasený Radou, ktorý vysvetľuje stanovisko únie 

k prioritám v príprave vstupu v krátkom a a strednodobom termíne pre kandidátske krajiny.  
 



PE 347.143 10/39 DV\542120SK.doc 

External translation 

SK 

 Nevybavená vec: Súhrnné záväzky v rámci Phare alebo pre jednotlivú krajinu, ktorá ešte 
neuzatvorila zmluvu.  

 
 Kandidátske krajiny: Krajiny, ktoré požiadali o vstup do Európskej únie, a ktorých žiadosť 

bola akceptovaná, ale ktoré v roku 2004 do Európskej únie nevstúpili. Tento stav sa 
momentálne vzťahuje na Bulharsko, Rumunsko a Turecko. 

 
 CFCU: Centrálna finančná a kontraktačná jednotka zriadená vo všetkých kandidátskych 

krajinách, ktorá spravuje verejné súťaže, kontrakty a platby pre všetky budovania inštitúcií 
a niektoré investičné projekty. 

 
 Decentralizácia: Proces, ktorým sa decentralizuje správa fondov EÚ na správy 

kandidátskych krajín. V súčasnosti je riadená decentralizovaným implementačným systémom 
(DIS). Teraz sa predpokladá, že sa nahradí ex-ante kontrola Komisie kontrolou ex-post 
v rámci systému rozšíreného decentralizovaného implementačného systému (EDIS). 

 
 Dekoncentrácia: Proces, ktorým sa decentralizuje správa fondov EÚ z ústredia Komisie na 

delegácie. 
 
 Hodnotenie ex-post: hodnotenie dopadu aktivity po dokončení. 

 
 Implementačná agentúra: Agentúra v kandidátskej krajine zodpovedná za verejné súťaže, 

uzatváranie zmlúv a platenie pre projekty, ktoré sú k nej priradené. CFCU je implementačná 
agentúra pre projekty budovania inštitúcií. 

 
 Spoločný monitorovací výbor: Výbor zriadený vo všetkých kandidátskych krajinách za 

účelom koordinovania monitorovania a hodnotenia predvstupovej pomoci.  
 
 Monitorovanie a hodnotenie: Proces získavania údajov o napredovaní projektu, ktorým sa 

hodnotí pravdepodobnosť splnenia cieľov a odporúčajú zmeny v prístupe, ak je to potrebné.  
 
 Koordinátor národnej pomoci (NAC): V správach oprávnených krajín NAC zabezpečuje 

prepojenie medzi všeobecným prístupovým procesom a používaním finančnej pomoci 
spoločenstva . 

 
 Splnomocnenec pre Národný fond (NAO) : Štátny úradník národnej správy, ktorý vedie 

NF. NAO má celkovú zodpovednosť za finančné riadenie finančných prostriedkov Phare.  
 
 Národný rozvojový plán (NDP): Program kandidátskej krajiny pre hospodársku a sociálnu 

súdržnosť a opatrenia pre cieľ 1. 
 
 Národný fond: Ústredný pokladničný subjekt, prostredníctvom ktorého sú finančné 

prostriedky spoločenstva smerované do kandidátskej krajiny alebo nového členského štátu.  
 
 Národný program pre prijatie Acquis Communautaire (NPAA): Akčný program pre 

prípravu na vstup načasovaný a kalkulovaný samotnou kandidátskou krajinou.  
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 Nové členské štáty: Bývalé kandidátske krajiny, ktoré dokončili rokovania a stali sa členmi 
Európskej únie dňa 1. mája 2004. Ide o Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Maďarsko, 
Lotyšsko, Litvu , Maltu, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. 

 
 Splnomocnenec pre program: Vedúci implementačnej agentúry. 

 
 Pravidelná správa: Ročná správa Komisie o stave pripravenosti každej kandidátskej 

krajiny. 
 
 Nástroj dočasnej finančnej pomoci v prechodnom období (2004-2006): Pre nové členské 

štáty za účelom vytvorenia a posilnenia ich správnej kapacity a vykonávania a presadzovania 
legislatívy spoločenstva a napomáhania výmeny najlepšej praxe medzi rovnocennými 
partnermi. 

 
 Twinning: Zmluva medzi kandidátskou krajinou a jednou alebo viacerými správami 
členských štátov o transfere zručností a vedomostí súvisiacich s Acquis Communautaire 
(pokrok smerom k prijatiu časti Acquis Communautaire ). 

 

3. ZMLUVNÝ ZÁKLAD A ROKOVACÍ PORIADOK EURÓPSKEHO PARLAMENTU  
 
Zmluva o Európskej únii 
 

Článok 2 
 
Únia si kladie nasledujúce ciele: 
 
Podporovať hospodársky a sociálny pokrok a vysokú úroveň zamestnanosti a dosahovať 
vyvážený a udržateľný rozvoj, hlavne vytvorením priestoru bez vnútorných hraníc, posilňovaním 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti a zavedením hospodárskej a menovej únie, ktorá v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy v konečnom dôsledku zahrnie aj jednotnú menu [...]. 
 
 
Zmluva o založení Európskeho spoločenstva  
 

Článok 2 
 
Úlohou spoločenstva je utvorením spoločného trhu, hospodárskej a menovej únie 
a uskutočňovaním politík a činností uvedených v článkoch 3 a 4 podporovať v celom 
spoločenstve harmonický, vyrovnaný a trvalo udržateľný rozvoj hospodárskych činností, vysokú 
úroveň zamestnanosti a sociálnej ochrany, rovnoprávne postavenie žien a mužov, trvalý 
a neinflačný rast, vysokú úroveň konkurencieschopnosti a zbližovania hospodárskej výkonnosti, 
vysokú úroveň ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia, zvyšovanie životnej úrovne 
a kvality života, hospodársku a sociálnu súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi. 
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Článok 3 
 
Na účely stanovené v článku 2, činnosti spoločenstva zahŕňajú, ako to vyplýva z ustanovení tejto 
zmluvy a z časového plánu v nej stanovenom: 
 
(k) posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti; 
 
 

Článok 16 
 
Bez toho, aby boli dotknuté články 73, 86 a 87, a berúc do úvahy miesto, ktoré patrí službám 
všeobecného hospodárskeho záujmu v spoločných hodnotách únie, ako aj ich význam pri 
podpore sociálnej a územnej súdržnosti, spoločenstvo a členské štáty dbajú v rámci svojich 
právomocí a v rámci pôsobností tejto zmluvy o to, aby takéto služby fungovali na základe zásad 
a podmienok, ktoré umožňujú splnenie ich poslania. 
 

HLAVA XVII  
 

HOSPODÁRSKA A SOCIÁLNA SÚDRŽNOSŤ 
 

Článok 158 
 
Na podporu celkového harmonického rozvoja spoločenstvo rozvíja a uskutočňuje činnosti vedúce 
k posilneniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti. 
 
Spoločenstvo sa predovšetkým zameriava na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja 
v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch alebo ostrovoch, 
vrátane vidieckych oblastí. 
 

Článok 1591 
 
Členské štáty riadia a koordinujú svoje hospodárske politiky tak, aby dosiahli aj ciele uvedené 
v článku158. Formulovanie a uskutočňovanie politík a činností spoločenstva a uplatňovanie 
vnútorného trhu prihliada na ciele uvedené v článku 158 a prispieva k ich dosiahnutiu. 
Spoločenstvo podporuje dosiahnutie týchto cieľov aj prostredníctvom štrukturálnych fondov 
(Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu, sekcie usmerňovania; 
Európskeho sociálneho fondu; Európskeho fondu pre regionálny rozvoj), Európskej investičnej 
banky a ďalších finančných nástrojov. 
 
Komisia predkladá každé tri roky správu Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o pokroku pri dosahovaní hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti a o spôsobe, akým k tomu prispeli prostriedky uvedené v tomto článku. Táto správa je 
v prípade potreby doplnená vhodnými návrhmi. 
 

                                                 
1 Článok zmenený Zmluvou z Nice. 
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Ak sa preukáže, že bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v rámci iných politík 
spoločenstva, sú okrem fondov nevyhnutné aj iné osobitné opatrenia, môže ich Rada prijať po 
porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov v súlade s postupom 
uvedeným v článku 251. 
            

 
 

Článok 160 
 
Zámerom Európskeho fondu pre regionálny rozvoj je, aby svojou účasťou na rozvoji 
a štrukturálnych zmenách v zaostávajúcich regiónoch a pri premene upadajúcich priemyselných 
oblastí pomohol odstraňovať hlavné regionálne rozdiely v spoločenstve. 
 

Článok 1611 
 
Bez toho, aby bol dotknutý článok 162, Rada navrhne Komisii, so súhlasom Európskeho 
parlamentu a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov 
jednomyseľne definuje úlohy, prioritné ciele a organizáciu štrukturálnych fondov, ktoré môžu 
zahŕňať zoskupovanie fondov. Rovnakým postupom definuje Rada aj všeobecné pravidlá, ktoré 
sa na ne vzťahujú, a pravidlá nevyhnutné na zabezpečenie ich efektívnosti a na koordináciu 
fondov navzájom a s ďalšími existujúcimi finančnými nástrojmi. 
 
Kohézny fond zriadený Radou v súlade s rovnakým postupom poskytne finančné príspevky na 
projekty z oblasti životného prostredia a transeurópskych sietí týkajúcich sa dopravnej 
infraštruktúry. 
 
Od 1. januára 2007 bude Rada prijímať Rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou na návrh 
Komisie a po získaní súhlasu Európskeho parlamentu a po porade s Hospodárskym a sociálnym 
výborom a Výborom regiónov, ak bude dovtedy prijatý viacročný finančný výhľad platný od 1. 
januára 2007 a s tým súvisiaca medziinštitucionálna dohoda. Ak sa tak nestane, postup uvedený 
v tomto odseku sa bude uplatňovať od dátumu ich prijatia. 
 

Článok 162 
 
Rada prijme vykonávacie rozhodnutia týkajúce sa Európskeho fondu pre regionálny rozvoj 
v súlade s postupom uvedeným v článku 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom 
a Výborom regiónov. 
 
Na Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - sekciu usmerňovania a na 
Európsky sociálny fond sa aj naďalej vzťahujú články 37 a 148. 
 

                                                 
1 Článok zmenený Zmluvou z Nice. 
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Rokovací poriadok Európskeho parlamentu1 
 

PRÍLOHA VI. 
 

PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV 
 

XII. VÝBOR PRE REGIONÁLNY ROZVOJ 
 
Výbor s pôsobnosťou pre regionálnu a kohéznu politiku, najmä:  
 
(a) Európsky fond pre regionálny rozvoj, kohézny fond a iné nástroje regionálnej politiky únie, 
 
(b) posudzovanie vplyvu ostatných politík únie na hospodársku a sociálnu súdržnosť, 
 
(c) koordináciu štrukturálnych nástrojov únie, 
 
(d) odľahlé regióny a ostrovy, ako aj cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu, 
 
(e) vzťahy s Výborom regiónov, organizáciami medzinárodnej spolupráce a miestnymi 
a regionálnymi orgánmi. 
 
 

4. Historické pozadie 
 
 1957: Rímska zmluva: potreba „harmonického rozvoja“. Preambula: „posilniť o jednotu 

[....] ekonomík a zabezpečiť [....] harmonický rozvoj zredukovaním rozdielov, ktoré existujú 
medzi rôznymi regiónmi, a zaostalosti menej zvýhodnených regiónov“. Nebola vytýčená 
žiadna špecifická spoločná politika. 

 
 1958: Zriadenie ESF a EAGGF. Odrážanie priorít zakladajúcich štátov: poľnohospodárstvo - 

Francúzsko, obnova priemyslu - Nemecko. 
 
 1973: Prvé rozšírenie: Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo. 

 
 1975: Bol vytvorený ERDF za účelom prideľovania určitých rozpočtových príspevkov 

najchudobnejším regiónom. Profitovali z neho Írsko a Dánsko. Pomohlo sa Spojenému 
kráľovstvu - Severnému Írsku; Vysočine a ostrovom. Kompenzácia istých britských výhrad 
voči rozpočtu EHS, ktorému dominuje poľnohospodárstvo. 

 
 Osemdesiate roky dvadsiateho storočia: Grécko, Portugalsko a Španielsko vstúpili do 

spoločenstva: ekonomická potreba a politická vôľa zredukovať nerovnosti bola objasnená. 
Uznanie potreby riešenia rozdielnosti medzi bohatšími a chudobnejšími oblasťami. Únia sa 
zaviazala k pomoci menej rozvinutým regiónom Európy dobehnúť hlavné oblasti. Záväzok 
bol zahrnutý do Jednotného európskeho aktu z roku 1986.  

                                                 
1 16. vydanie - júl 2004 
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 Obdobie rokov 1989-93: Zasadnutie Európskej rady v Bruseli1 reviduje fungovanie 

štrukturálnych fondov. Vyčleňuje ECU 68 miliárd.2 Účel: podporovať lepší životný štandard 
pre programy Európanov za účelom pomoci určitým sociálnym kategóriám a regiónom, aby 
mohli ťažiť z hospodárskej integrácie a príležitostí vnútorného trhu. Regióny a mestá 
vytvorili nadnárodné združenia, kancelárie medziregionálnej spolupráce a otvorené 
regionálne kancelárie v Bruseli.  

 
 1992: Zmluva o Európskej únii:3 Súdržnosť: jeden z hlavných cieľov únie, spolu 

s hospodárskou a menovou úniou a spoločným trhom. Ustanovuje vytvorenie Kohézneho 
fondu na podporu projektov v oblastiach životného prostredia a dopravy.4 Dôležitosť 
európskeho regionalizmu je podčiarknutá v Zmluve o Európskej únii, ktorá zriadila nový 
orgán, Výbor regiónov, aby regionálni hráči dostali nezávislý hlas pri rozhodovaní v EÚ.  

 
 Obdobie rokov 1994-99: Zasadnutie Európskej rady v Edinburghu (december 1993) prijalo 

rozhodnutie vyčleniť takmer ECU 177 miliárd (v cenách roku 1999), jednu tretinu rozpočtu 
spoločenstva, pre politiku súdržnosti. Spolu so štrukturálnymi fondmi sa vytvoril nový 
Finančný nástroj pre usmerňovanie rybolovu (FIFG). 

 
 1997: Amsterdamská zmluva potvrdzuje dôležitosť súdržnosti a tiež obsahuje kapitolu 

o zamestnanosti, ktorá zdôrazňuje potrebu spoločnej práce na znižovaní nezamestnanosti.  
 
 Obdobie rokov 2000-2006: Zasadnutie Európskej rady v Berlíne 5 reformuje štrukturálne 

fondy a upravuje fungovanie Kohézneho fondu. Tieto fondy dostanú EUR 213 miliárd počas 
siedmych rokov6. Nástroj pre štrukturálne predvstupové politiky (ISPA) a Špeciálny 
predvstupový program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SAPARD) dopĺňajú 
program PHARE za účelom podporovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajín, ktoré 
žiadajú o vstup do EÚ, v strednej a východnej Európe. 

 
 2000-01: Zasadnutie Európskej rady V Lisabone (marec 2000) prijíma stratégiu zameranú na 

zamestnanosť, ktorej zámerom je vytvoriť z únie „najkonkurenčnejšiu ekonomiku založenú 
na vedomostiach vo svete do roku 2010“; zasadnutie Európskej rady v Göthenburgu (jún 
2001) dokončil túto stratégiu jej prepojením s trvalo udržateľným rozvojom.  

 
 2002: Zasadnutie Európskej rady v Kodani (december 2002) vedie dohodu o podmienkach 

pre vstup 10 nových členských štátov do únie.  
 
 Júl 2003: Návrh ústavy pre Európu, ktorý vytvorila konvencia pridal územnú súdržnosť 

do článku III - 116, ako to potvrdzuje Medzivládna konferencia (IGC) z júna 20047. 
                                                 
1 Február 1988. 
2 Ceny roka1997. 
3 Nadobudol účinnosť v roku 1993. 
4 V najmenej prosperujúcich členských štátoch.  
5 Marec 1999. 
6 2000-2006. 
7 Pozri aj COM (2004)492 v konečnom znení. 
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 Február 2004: Európska komisia predkladá Tretiu správu o hospodárskej a sociálnej 

súdržnosti, ktorá ustanovuje víziu Európskej komisie pre budúcnosť politiky Európy 
s cieľom zredukovať rozdiely a podporovať väčšiu hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť. Európska komisia tiež predkladá finančné perspektívy na obdobie rokov 2007-
2013 („Prodiho balíček“). V období rokov 2007-2013 predstavuje politika súdržnosti asi 
jednu tretinu rozpočtu EÚ alebo celkovú sumu EUR 336,1 miliárd. Väčšina tejto sumy sa 
použije v menej rozvinutých členských štátoch a regiónoch. 

 
 Máj 2004: Vstup Cyprusu, Českej republiky, Estónska, Lotyšska, Litvy, Malty, Poľska, 

Slovenska a Slovinska do Európskej únie. 
 
 Júl 2004: Komisia prijala návrh piatich nových nariadení pre obnovené štrukturálne 

fondy a nástroje. Balík nariadení obsahuje všeobecné nariadenie, ktoré ustanovuje spoločnú 
sadu pravidiel pre všetky nástroje a špecifické nariadenia pre Európsky fond pre regionálny 
rozvoj (ERDF), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond. Okrem toho sa navrhuje 
nové nariadenie na vytvorenie Európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EGCC).  

 

5. Štrukturálna pomoc v rokoch 2000-2006 

 
Globálne finančné balíčky: zasadnutie Európskej rady v Berlíne, Marec 1999 („Agenda 2000“). 
 

• EUR 213 miliárd pre politiku súdržnosti (33 % celkového rozpočtu EÚ na rok 2004) 
– EUR 95 miliárd štrukturálne fondy 
– EUR 18 miliárd Kohézny fond 

 
• Predvstupové a povstupové fondy pre štrukturálne akcie  

– EUR 7,3 miliardy pre ISPA 
– EUR 39,6 miliardy - štrukturálne v období po vstupe do EÚ  

5.1. Štrukturálne fondy 
 
Strop ročných záväzkov: EUR 108,5 miliárd, z čoho EUR 37 miliárd pre štrukturálne akcie 
pri cenách roku 2004. 
 
 Oblasti cieľa 1: Regióny NUT II, ktorých HDP na hlavu je nižší ako 75 % priemeru 

spoločenstva1. Zoznam schválený Európskou komisiou. 22 % obyvateľstva EÚ. Účel: 
pomôcť týmto regiónom dohoniť ostatných vzhľadom na konkurencieschopnosť. Investície 
do infraštruktúry a opatrenia na podporu investícií do priemyslu. Zahŕňa odľahlé regióny, 
regióny bývalého cieľa 6, programy PEACE a švédske pobrežné programy. Rozpočet: EUR 
135,95 miliardy. 

 

                                                 
1 Predstavuje 70 % rozpočtu. 
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 Oblasti cieľa 2: Oblasti ovplyvnené socio-ekonomickou reštrukturalizáciou1: priemyselné 
oblasti a oblasti služieb (10 %); vidiecke oblasti (5 %); mestské oblasti (2 %); oblasti závislé 
na rybolove (1 %). 18 % obyvateľstva EÚ. Rozpočet: EUR 22,45 miliárd. 

 
 Oblasti cieľa 3: Pre regióny, ktoré nespadajú pod cieľ 12. Referenčný rámec pre všetky akcie 
ľudských zdrojov v členskom štáte. Účel: systémy vzdelávania a vytváranie pracovných 
miest. Rozpočet: EUR 24,05 miliárd. 

 
 Iniciatívy spoločenstva: Spoločné riešenia špecifických problémov3. Dôraz na pridanú 

hodnotu spoločenstva. Rozpočet: EUR 10,44 miliárd. Nebude pokračovať po roku 2006!. 
Štyri oblasti pôsobnosti: 

 
• INTERREG III : Podpora projektov cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej 

spolupráce (financovanie: ERDF).  
• URBAN II: Uplatňuje sa na problematické mestské oblasti (financovanie: ERDF). 
• LEADER +: Riadený DG Poľnohospodárstvo4: prepojenie akcií pre rozvoj vidieckeho 

hospodárstva (financovanie: EAGGF - usmerňovanie). 
• EQUAL: Boj proti nerovnostiam a diskriminácii pri vstupe na trh práce (financovanie: 

ESF). 
 
 Inovačné akcie: nápady, ktoré ešte neboli adekvátne využité5. Tri pracovné témy: vedomosti 

a technická inovácia; informačná spoločnosť a regionálny rozvoj; regionálna identita a trvalo 
udržateľný rozvoj. Rozpočet: EUR 1 miliarda. Nebude pokračovať po roku 2006! 

  
Rozpočet pre nové členské štáty EÚ: EUR 22 miliárd6. Finančná pomoc pre nové členské štáty 
z PHARE minimálne na tri roky7. Celková podpora, vrátane Kohézneho fondu: EUR 7,3 
miliárd ročne8. 
 
Operačná zmluva: Počas prvého plánovacieho obdobia, aby sa dosiahol maximálny dopad, 
intervencie sa budú sústreďovať na obmedzený počet priorít. V štyroch najväčších krajinách9 sa 
bude pomoc realizovať prostredníctvom rámca podpory spoločenstva, doplneného operačnými 
programami. V ostatných krajinách prostredníctvom spoločného programového dokumentu.  
 
Správna kapacita: Decentralizácia po roku 2006 bude závisieť od posilňovania správnej 
kapacity. 

                                                 
1 Predstavuje 11,5 % štrukturálnych fondov 
2 Predstavuje 12,3 % štrukturálnych fondov 
3 Predstavuje 5,35 % štrukturálnych fondov 
4 Existuje 13 iniciatív na podporu rozvoja vidieka. 
5 Predstavuje 0,5% štrukturálnych fondov 
6 Zasadnutie Európskej rady v Kodani 
7 Program bude pokračovať nad rámec daného obdobia pre Rumunsko a Bulharsko. 
8 Pri cenách roku 1999 
9 Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko. 
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 Nové členské štáty: Rozšírenie1 zhoršilo rozdiely. Jedna tretina finančných prostriedkov pre 
Kohézny fond, dve tretiny pre štrukturálne fondy - najmä financovanie cieľa 12. Zasadnutie 
Európskej rady v Kodani3 zredukovalo finančný záväzok zasadnutia Európskej rady v 
Berlíne4 kvôli odporu z EÚ15, aby sa zvýšila veľkosť fondu a záujem o absorpčnú kapacitu 
nových členských štátov. 

 
 Štatistický efekt: Rozšírenie výrazne zvýšilo počet obyvateľov EÚ5, pričom sa zároveň 

zredukoval dopad na HDP6. Výsledkom je, že regióny EÚ15, ktoré boli predtým 
kvalifikované pre pomoc, už kvalifikované nie sú. Aby sa štatistický efekt zmiernil: 7podpora 
regiónov cieľa 1 európskej 15 bude vyššia, než bolo rozhodnuté v Berlíne. Prechodné 
obdobie pre oblasti, ktoré prestali byť oprávnenými, sa mení podľa ich klasifikácie8.  

 
 2000 - 2005: postupne sa zredukovalo financovanie regiónov cieľa 1 z ERDF,ESF, 

EAGGF, FIFG.  
 2006: pre časti regiónov cieľa 2: rozšírenie programu; pokračovanie ostatných oblastí 

ESF, EAGGF-G a FIFG v rámci toho istého programu (nie ERDF). Bývalé ciele 2 a 
5b: postupne sa zredukovala podpora len z ERDF + 7-ročné profitovanie 
z horizontálneho cieľa 3, rozvoj vidieka a programy FIFG. 

 
 FIFG: Oblasti intervencie: Opatrenia na zabezpečenie trvalo udržateľnej rovnováhy medzi 

ponukou a dopytom; posilnenie konkurencieschopnosti; spracovanie a marketing, 
revitalizácia rybárskych oblastí. 

 
 Podpora rozvoja vidieka EAGGF: Oblasti intervencie: Sprievodné opatrenia - predčasný 

odchod do dôchodku - poľnohospodárstvo - životné prostredie - lesníctvo - menej 
zvýhodnené oblasti9. Reštrukturalizácia fariem; príprava mladých poľnohospodárov; 
vzdelávanie; spracovanie a marketing. Opatrenia pre rozvoj vidieka. 

 

5.2. Kohézny fond 
 
Kohézny fond je k dispozícii za účelom pomoci členským štátom s HNP, ktorého hodnota je 
nižšia ako 90 % priemeru spoločenstva. Pre súčasné obdobie Komisia navrhuje udržať kritériá 
oprávnenosti: 

 
- pre krajiny s HNP/obyvateľ nižším ako 90 % priemeru EÚ  
- pre projekty v oblasti dopravy a životného prostredia 

 
Celkový rozpočet: EUR 18 miliónov.  
                                                 
1 Máj 2004 
2 +- EUR 14 miliárd 
3 December 2002 
4 Marec 1999 
5 +- 20  nárast 
6 Rozšírenie pridáva tesne pod 5 % k HDP EÚ 
7 Kodanské rozhodnutie 
8 Bývalý cieľ1: 6 - 7 rokov, bývalý cieľ 2: 6 rokov. 
9 Bývalý cieľ 5a) 
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Ročný rozpočet: EUR 2,6 miliárd ročne 
 
Revízia oprávnenosti v roku 2003. 
 

6. BUDÚCA ŠTRUKTURÁLNA POMOC NA ROKY 2007-2013 

6.1. Finančné perspektívy na roky 2007 - 2013 
 
Výzvy politiky a rozpočtové prostriedky rozšírenej únie. Udržiavanie súčasného stropu 
výdavkov (1,24 % HND). Návrh komisie: záväzky1 1,22% a platby 1,14 %. Štyri priority pre 
úniu: trvalo udržateľný rozvoj - konkurencieschopnosť, súdržnosť (pre rast a zamestnanosť); 
ochrana prírodných zdrojov a ich riadenie; občianstvo, ochrana slobody a spravodlivosť; EÚ - 
globálny partner 
 
Strop, pokiaľ ide o záväzky na rok: EUR 146,4 miliárd pre EÚ27, z čoho EUR 48 miliárd pre 
štrukturálne akcie, v cenách roku 2004 (bez rozvoja vidieka). 
 
Kohézna politika: EUR 336,3 miliárd (34% rozpočtu EÚt)2. Ide približne o 0,41 % HDP únie 
(s rozvojom vidieka a rybolovom: 0,46 %). Viac ako 75 % pre regióny a členské štáty 
zaostávajúce v rozvoji. Asi 50-50 medzi súčasnými a novými členskými štátmi.  
 

6.2. Tretia správa o súdržnosti3: Nové partnerstvo pre súdržnosť 
Hospodárska a sociálna klíma: Aby sa priemerná úroveň zamestnanosti v desiatich nových 
členských štátoch mohla vyrovnať so zbytkom EÚ, bude potrebné vytvoriť štyri milióny 
pracovných miest; ekonomika EÚ od roku 2001 stagnovala; potenciálne problémy, ktorým je 
treba čeliť sú: globalizácia, starnúca populácia, rast prisťahovalectva a technická revolúcia. 
 
Vplyv rozšírenia: Obyvateľstvo únie narastá z 380 na 454 miliónov (EÚ 25) alebo 485 miliónov 
(EÚ 27); nové členské štáty prinášajú dynamickejší rast (4 % ročne oproti 2,5 % v EÚ 15); HDP 
na hlavu klesá: -12,5 % EÚ 25; -18 % EÚ 27 v EUR; počet obyvateľov v cieli zbližovania sa 
pohybuje od 84 miliónov do 123 miliónov; rozvojová priepasť medzi región mi sa 
zdvojnásobuje: priemerný HDP v cieli 1 je 69 %: nové členské štáty 46 %; miera zamestnanosti 
v EÚ 15 vzrástla zo 60 % na 64 % (1996 – 2002). V nových členských štátoch to bolo 56 %: (59 
% v roku 1999). 
 
Príspevok národných politík: Národné rozpočty sú v priemere 47% HDP; rozpočet pre 
súdržnosť je 0,43% HDP. Národné rozpočty dávajú prednosť základným službám a podpore 

                                                 
1 EUR 146,4 miliardy ročne pre 27; EUR 48 miliárd štrukturálne akcie. 
2 V cenách roku 2004. 
3 Oznámenie Komisie - Tretia správa o pokroku v hospodárskej a sociálnej súdržnosti.  
COM(2004) 107 v konečnom znení. 18. februára 2004 
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príjmu; štrukturálne fondy majú za cieľ zlepšiť faktory regionálneho zbližovania a podporiť 
fyzické a humánne investície - asi 80 % celku. 
 
Príspevok ostatných politík spoločenstva: Zameranie na špecifické ciele stanovené v zmluve. 
Nie vždy je cieľom súdržnosť, ale došlo k zlepšeniam. Mali by sa prijať opatrenia na posilnenie 
súdržnosti medzi týmito politikami a cieľom súdržnosti, hlavne pre nové členské štáty. 
 
Dopad na politiku súdržnosti: Zvyšuje verejné a súkromné investície do oprávnených regiónov 
(rast); prispieva k nárastu HDP (zbližovanie); vytvára pracovné miesta a maximalizuje potenciál 
ľudských zdrojov; zvyšuje fyzický a ľudský kapitál; zabezpečuje lepšie regionálne a miestne 
riadenie; zabezpečuje finančnú stabilitu počas 7 rokov. 
 
Nové partnerstvo za súdržnosť: S ohľadom na priority únie; s ohľadom na rozširovanie 
a zvýšené zodpovednosti politiky súdržnosti; týka sa všetkých štátov, regiónov a miest – väčšia 
podriadenosť. Tri priority: ciele zbližovania, konkurencieschopnosti a spolupráce. 
 
1. Priorita zbližovania 
 

 Rozpočet: asi 78 % celku (EUR 261,8 miliónov) 
 Pokrytie:  

 
♦ Menej rozvinuté regióny (cieľ 1). Pre nové členské štáty a regióny, ktoré majú 

prioritu pre politiku súdržnosti1, má prvoradý význam. Týka sa najmä regiónov s HDP 
na hlavu menším ako 75 % priemeru EÚ. Podporu dostanú projekty týkajúce sa 
transeurópskych dopravných sietí európskeho významu, multimodálnych dopravných 
programov (mimo TEN-T), železničnej, námornej dopravy a vnútrozemských 
vodných dopravných trás, trvalo udržateľnej mestskej dopravy a environmentálne 
významné investície do energie. Dôraz na posilnenie inštitucionálnej kapacity. Nárast 
pokrytia z 22 % obyvateľstva EÚ 15 na 25,6 % obyvateľstva EÚ 25 (116,6 milióna 
ľudí). 

 
♦ Regióny štatistického efektu (cieľ 1a). Aby sa kompenzoval „štatistický efekt“ 

rozšírenia, pre regióny, ktorých HDP na hlavu by bol nižší ako 75 % (5,2 % 
obyvateľstva EÚ 25 sa navrhuje dočasná podpora (sedemročné prechodné obdobie). 
Podpora vyššia ako pre súčasné regióny s postupným ukončovaním cieľa 1. špeciálne 
ustanovenia sa predvídajú pre národnú a regionálnu pomoc.  

 
♦ Odľahlé regióny: Za účelom získania špecifického prídelu vyššieho ako maximálny 

príspevok spoločenstva, aby sa kompenzovali ich špecifické podmienky2. 
 
♦ Kohézny fond: Členské štáty s HDP, ktorý je nižší ako 90 % priemeru spoločenstva, 

budú spôsobilé na pomoc v rámci Kohézneho fondu, ktorá pomôže financovať 
programy v oblasti dopravy a životného prostredia. Všetky nové členské štáty (okrem 
Cyprusu), Portugalsko a Grécko. Nie sú predvídané žiadne ustanovenia pre štatistický 
efekt.  

                                                 
1 V súlade s článkom 158 Zmluvy o ES 
2 Ako to požadovalo zasadnutie Európskej rady v Seville v júni 2002 
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2. Priorita regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti 
 

 Rozpočet: asi 18 % celku (EUR 61 miliárd) 
 
 Pokrytie: Rozlišujú sa dve skupiny regiónov: 

 
♦ Regióny súčasného cieľa 1, ktoré nespĺňajú kritériá pre prioritu zbližovania 

dokonca bez štatistického efektu: Prínos z „postupného zavádzania“1 (3,6% 
obyvateľstva EÚ (obyvateľstvo 16,4 miliónov) regionálnych programov 
(EDRF/ESF). 

♦ Všetky ostatné regióny nepokryté ani programami zbližovania ani „postupným 
zavádzaním“. Na úrovni EÚ nie je žiadna rajonizácia. Financovanie sa delí v pomere 
50/50 medzi: regionálne programy konkurencieschopnosti (ERDF) a národné 
programy zamestnanosti (ESF). 

 
 Dvojitý prístup:  

 
♦ Prídely pre členské štáty (národné programy): Prostredníctvom programov ESF 

politika súdržnosti na pomoc pri predvídaní a podpore hospodárskej zmeny 
posilnením konkurencieschopnosti, v súlade s prioritami európskej stratégii 
zamestnanosti, podporovaním politík zameraných na úplnú zamestnanosť, lepšiu 
kvalitu a viac produktívnej pracovnej sily, a sociálneho začlenenia. 

 
♦ Prídely v rámci členských štátov: (regionálne programy): Prostredníctvom 

programov ERDF politika súdržnosti pomôže regiónom a regionálnym orgánom 
predvídať a podporovať hospodársku zmenu v priemyselných, mestských 
a vidieckych oblastiach posiľňovaním ich konkurencieschopnosti a atraktívnosti, 
berúc do úvahy existujúce hospodárske, sociálne a územné rozdiely. Nové regionálne 
programy s prísnejšou koncentráciou na témy troch priorít2. Spoločný zdroj 
financovania pre nové programy ERDF.  

 
3. Európska priorita územnej spolupráce:  
 

 Rozpočet: významný nárast vo financovaní - 4 % rozpočtu (EUR 13,5 miliardy). 
  
 Prístup: Pokračovanie v iniciatíve INTERREG III (pridaná hodnota), umožňuje 

harmonickú a vyrovnanú integráciu územia únie podporovaním spolupráce na 
cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej úrovni. 

 
 Pokrytie: tri dimenzie:  

 
                                                 
1 Schválenie prechodnej podpory sledujúc cestu porovnateľnú s regiónmi, ktoré už nemajú oprávnenie pre cieľ 1 v 
období rokov 2000 - 2006. 
2 Pozri cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v rámci ERDF. 
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♦ Cezhraničná spolupráca:  
 

 Hraničné regióny: Financované ERDF. Opatrenie pre zameranie sa na 
integrované programy prepojené s agendami z Lisabonu a Göthenburgu, riadené 
spoločným orgánom. Týka sa: všetkých regiónov pozdĺž interných pozemných 
hraníc, určitých regiónov pozdĺž externých pozemných hraníc a susediacich 
námorných pohraničí, ktoré sú spôsobilé pre cezhraničnú spoluprácu. Cieľ: zistiť 
spoločné riešenia spoločných problémov. Nové právne nástroje pre spoluprácu: 
„cezhraničná regionálna kolektívnosť“ na interných hraniciach. 

 
 Externá cezhraničná spolupráca: prepojený na nový susedský nástroj pre 

externé hranice, pozostávajúceho z viacročných programov a len jedného 
finančného nástroja. Cieľ: umožniť spoluprácu so susednými krajinami 

 
♦ Medziregionálna spolupráca integrovaná do regionálnych programov  
♦ Nadnárodná spolupráca 

 
Do úvahy sa berú územné špecifiká:  
 

♦ Mestské oblasti: Opatrenia pre mestské oblasti budú úplne zakomponované do 
regionálnych programov, aby viac obcí a miest mohlo dostať podporu než v rámci 
iniciatívy spoločenstva URBAN II.  

♦ Odľahlé regióny: V rámci cieľa „zbližovania“ Komisia vytvorí špecifický program 
pre sedem odľahlých regiónov (Guadeloupe, Martinik, Francúzska Guyana, Réunion, 
Kanárske ostrovy, Azorské ostrovy a Madeira).  

♦ Zóny s geografickým alebo prírodným handicapom: Mnoho ostrovov, horských 
oblastí a veľmi slabo zaľudnených regiónov trpí najmä v dôsledku vážnych 
problémov s prístupom, ktoré sa budú brať do úvahy pri prideľovaní zdrojov pre cieľ 
„regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti“ prostredníctvom regionálneho 
kritéria a nárastu maximálnej miery financovania spoločenstva.  

♦  Okrem toho, nástroje poskytujúce pomoc pre rozvoj vidieka a rybolov, budú 
zjednodušené a objasnené. Iniciatíva LEADER+, ktorá podporuje inovačné 
rozvojové stratégie vo vidieckych oblastiach, bude plne začlenená do všeobecného 
plánovania. 

 

6.3. Systém realizácie 
 
 Zjednodušenie v rybolove a rozvoji vidieka: Súčasné nástroje rozvoja vidieka sa zoskupia 

do spoločného nástroja v rámci CAP. AIM: nárast konkurencieschopnosti 
poľnohospodárstva podporovaním reštrukturalizácie; zlepšenie životného prostredia: podpora 
územného riadenia; zlepšenie kvality života diverzifikáciou ekonomických činností. 
Iniciatíva LEADER+ sa integrovala do hlavného plánovania. Rybárske akcie zoskupené pod 
spoločným nástrojom zameriavajúce sa na akcie pri reštrukturalizácii sektora. 

 
 Reformovaný systém dodávok -plánovanie -: Členský štát pripraví národný rámcový 

dokument, ktorý sa bude prerokovávať s Komisiou a vytvorí rámec pre prípravu tematických 
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a regionálnych programov. Nepôjde o riadiaci nástroj. Na základe politického dokumentu 
Komisia prijíma národné a regionálne programy pre každú krajinu.  

 
 Počet fondov sa obmedzí na tri (ERDF, ESF, Kohézny fond). V budúcnosti intervencie 

ERDF a ESF, aby fungovali so spoločným fondom na program. Príznačné znovurozdelenie 
rozpočtu vo výške 336,1 miliardy predpovedané na obdobie rokov 2007-2013 je: 78% ⇒cieľ 
zbližovania, 18% ⇒regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, 4% ⇒ cieľ územnej 
spolupráce. 

 
 ERDF: Rozširovanie = zvýšené pohraničie ⇒územná spolupráca založená na spoločných 

projektoch, akciách vedúcich k územnému rozvoju. Akcie ERDF sa odlišovali v závislosti na 
regióne, ale sústreďovali sa na ciele Lisabonu a Göthenburgu. 
 Cieľ zbližovania: Dôraz na výskum, inováciu, prevenciu rizika a infraštruktúru. 
 Cieľ regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti: Tri témy: inovácia 

a ekonomika založená na vedomostiach; životné prostredie a prevencia rizika; prístup 
k doprave a ICT1 
 Cieľ územnej spolupráce: cezhraničné a nadnárodné prvky, akcie prepojené na 

lisabonskú a göthenburgskú agendu. Založený na prístupe zdola nahor, ktorý zapája 
všetkých aktérov; vytváranie výmenných sietí, analýza a štúdia medzi regiónmi 
a miestnymi orgánmi. Pravidlá plánovania a riadenia sú zjednodušené. Mimoriadna 
pozornosť sa venuje územným špecifikám2. Pri programovom plánovaní môžu byť 
ponuky modulované tak, aby brali do úvahy konkrétnu situáciu mestských, vidieckych 
oblastí a oblastí s prírodnými handicapmi. Financovanie dodatočných nákladov pre 
odľahlé regióny umožnilo: 

 
 ESF: Posilňovanie prepojenia medzi finančnými nástrojmi spoločenstva a rámcom politiky 

únie. ESF na podporu politík členských štátov, ktoré sú v súlade s európskou stratégiou 
zamestnanosti a ciele sociálneho začlenenia, výchovy a vzdelávania.  

 
 V rámci cieľov zbližovania a regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti: 

podpora opatrení na predvídanie a riadenie hospodárskej a sociálnej zmeny. Štyri 
kľúčové oblasti: zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov; zlepšovanie 
prístupu k zamestnanosti, prevencia nezamestnanosti, predlžovanie doby produktívnosti; 
posilňovanie sociálneho začlenenia znevýhodnených ľudí integráciou do práce a boj proti 
diskriminácii; podpora partnerstva pri reforme v zamestnanosti a začlenení.  
 Najmenej prosperujúce regióny a členské štáty: Podpora štrukturálnej úpravy, rastu 

a tvorby pracovných miest.  
 V rámci cieľov zbližovania bude ESF tiež podporovať zlepšenia v systémoch výchovy 

a vzdelávania a akcie na zlepšenie inštitucionálnej kapacity a efektívnosti verejnej správy 
na všetkých úrovniach. Priorita pre nadnárodnú spoluprácu; špecifický význam pre 
podporu správneho riadenia. V rámci cieľa zbližovania by sa mali povzbudzovať 
sociálny partneri, aby sa podieľali na budovaní kapacity. 

 
                                                 
1 Informačné a komunikačné technológie. 
2 V súlade s článkom 299 odsek 2 Zmluvy o ES 
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 Kohézny fond: CIEĽ: finančne prispievať k intervenciám týkajúcim sa životného prostredia 
a transeurópskych sietí. Po rozšírení sa fond uplatňuje na 10 nových členských štátov do 
konca roka 2006 ako aj na Grécko, Portugalsko, Španielsko. Ďalšie obdobie plánovania:1 
Fond bude prispievať k zbližovaniu desiatky. Intervencie Kohézneho fondu sa integrovali do 
viacročného plánovania štrukturálnych fondov. Dopravné siete: akcie sledujú usmernenia2. 
Životné prostredie: načrtnuté v článku 174 Zmluvy o ES. Fond tiež môže podporovať akcie 
trvalo udržateľného rozvoja.3 

 
 Územná súdržnosť: Článok 1594 dovoľuje realizáciu špecifických akcií mimo fondy, ⇒ 

väčšia sociálna hospodárska súdržnosť. Cezhraničná spolupráca si vyžaduje nástroj na 
spoluprácu.⇒EGCC5: má schopnosť konať v mene jej členov. Mandát ⇒ konvencia 
o európskej cezhraničnej spolupráci. Dokáže realizovať programy cezhraničnej spolupráce 
financované štrukturálnymi fondmi a programy národnej a regionálnej spolupráce alebo 
programy cezhraničnej spolupráce nefinancované ES. 

6.4. Finančné riadenie a kontrola 
 
 Jasnejší podiel zodpovedností medzi Komisiou a členskými štátmi (jasnejšia artikulácia 

rôznych úrovní kontroly). 
 
 Zovšeobecnenie pravidla N+2: efektívnosť a disciplína. 

 
 Intervencia Komisie pri kontrole a monitorovaní úmerná k stupňu ubezpečenia poskytnutého 
členským štátom a angažovanými osobami zodpovednými za financie. 

 
 Platby podmienené záväzkom členských štátov zabezpečiť spoľahlivosť riadenia krajiny 

a kontrolných systémov.  
  
 Objasnenie mechanizmov pre finančnú nápravu v prípadoch nepravidelnosti. 

 
 Podmienenosť Kohézneho fondu prepojený na vážnosť programov zbližovania (dočasné 

prerušenie záväzkov, ale možná reštitúcia) 
 

6.5. Nové legislatívne návrhy 
 
Legislatívne návrhy sa zavádzajú do praxe prostredníctvom 5 nariadení: 
 

 Všeobecné nariadenie, ktoré zakotvuje hlavné ciele a pravidlá oprávnenosti, pre 
intervencie, plánovanie a riadenie fondov6. 

                                                 
1 2007-2013 
2 1692/96 ES (revidované). 
3 Kde existuje environmentálna dimenzia. 
4 Zmluva o ES 
5 Európske zoskupenia cezhraničnej spolupráce: pomoc voliteľná. 
6 Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, 
Európskom sociálnom fonde a kohéznom fonde. COM (2004) 492 v konečnom znení, 14. júla 2004. 
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 3 nariadenia, ERDF, ESF a Kohézny fond, ktoré ustanovujú ujednania špecifické pre 
každý fond1. 
 Nariadenie o zoskupeniach pre európsku cezhraničnú spoluprácu, ktorá vytvára nový 

nástroj spolupráce dostupný pre regionálne a miestne organizácie2. 
 
Preorientovanie sa politiky súdržnosti založenej na prioritách únie (Lisabon a Göteborg). 
Členenie okolo 3 pilierov trvalo udržateľného rozvoja: 
 

 Konkurencieschopnosť: inovácia, výskum, vzdelávanie a dostupnosť. 
 Zamestnanosť a sociálne začlenenie. 
 Životné prostredie a prevencia rizika. 

 

6.6. Navrhovaný harmonogram 
 
 

POLITIKA SÚDRŽNOSTI 
 

 
FINANČNÉ PERSPEKTÍVY 2007-2013 

Júl 2004: Komisia prijíma balíček legislatívy  
 

Balíček legislatívnych návrhov na obdobie po 
roku 2006 - návrh novej 
Medziinštitucionálnej zmluvy (IIA) 
o rozpočtovej disciplíne a návrh úpravy 
systému vlastných zdrojov 
 

Koniec roka 2005: Rozhodnutie Rady 
a Európskeho parlamentu 
 

Európska rada prijme rozhodnutie o novej FP 
(dohoda o údajoch a IIA) 
 

2006: Príprava programov na obdobie rokov 
2007-2013 
 

Príprava programov na obdobie rokov 2007-
2013 
 

1. januára 2007: Začína realizácia 
 

Začína realizácia 

 
 

7. INŠTITUCIONÁLNA ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A VÝBORU 
REGIÓNOV 

 
                                                 
1 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre regionálny rozvoj COM (2004) 495 
v konečnom znení, 14. júla 2004; návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde. 
COM (2004) 493 v konečnom znení, 14. júla 2004; návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond. COM 
(2004) 494 v konečnom znení, 14. júla 2004. 
2Návrh opatrenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske zoskupenie cezhraničnej spolupráce 
(EGCC). COM (2004) 496 v konečnom znení, 14. júla 2004. 
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7.1. Legislatívne a nelegislatívne právomoci Európskeho parlamentu  
 
Parlament využíva svoje nové právomoci v tejto oblasti:  
 

7.1.1. Legislatívne právomoci 
 
 Článok 159, odsek 3 Zmluvy o ES1 ustanovuje špecifické akcie, o ktorých sa bude 

rozhodovať mimo fondy, aby sa dosiahol cieľ sociálnej a hospodárskej súdržnosti 
predpokladaný zmluvou. Takéto akcie je možné prijať v súlade s postupom 
spolurozhodovania (článok 251). Na základe tohto článku a s cieľom prekonať existujúce 
prekážky, ktoré bránia cezhraničnej spolupráci sa zavedie nový právny nástroj na vytvorenie 
európskych zoskupení spolupráce.  

 
 Článok 161 Zmluvy o ES zaviedol postup schvaľovania rozhodnutí o všeobecných 

nariadeniach: Rada má konať jednomyseľne vo veci návrhu Komisie a po získaní súhlasu 
Európskeho parlamentu a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom 
regiónov, aby sa určili nasledujúce záležitosti súvisiace so štrukturálnymi fondmi 
a Kohéznym fondom: úlohy, prioritné ciele a organizácia fondov; všeobecné pravidlá, ktoré 
sa na ne vzťahujú; ustanovenia potrebné na zabezpečenie ich efektívnosti a koordinácie 
fondov navzájom a s inými existujúcimi finančnými nástrojmi. Nový odsek ustanovuje, že od 
1. januára 2007 bude Rada konať kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie po získaní 
súhlasu Európskeho parlamentu, ak do daného dátumu bude prijatá viacročná finančná 
perspektíva platná od 1. januára 2007 a Medziinštitucionálna zmluva s tým súvisiaca. 

 
 Články 148 a 162 Zmluvy o ES zaviedli spolurozhodovanie s Radou pri vykonávaní 

rozhodnutí súvisiacich s ERDF a ESF.  
 
Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a cestovný ruch vo svojom stanovisku k zvolaniu 
medzivládnej konferencie na rok 20002 sa domnieval, že schvaľovací postup nebol vhodným 
postupom pre zapojenie Európskeho parlamentu v rozhodnutiach týkajúcich sa budúcej definície 
úloh, cieľov a organizácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Preto zdôrazňoval, že je 
nutné článok 161 zmluvy o ES upraviť, aby sa nahradil schvaľovací postup spolurozhodovaním 
a jednomyseľnosť hlasovaním kvalifikovanej väčšiny. Tiež má za to, že ďalšia IGC musí 
zdôrazňovať dôležitosť územnej súdržnosti zavedením jasnejšieho odkazu, pod hlavičkou 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti (pozri poznámku k Ústavnej zmluve).  
 

7.1.2. Nelegislatívne právomoci 
 
 Článok 159, odsek 1 Zmluvy o ES ustanovuje, že Komisia bude predkladať správu 

o hospodárskej a sociálnej súdržnosti Európskemu parlamentu (Výbor pre regionálny 
rozvoj - bývalý výbor RETT -), Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 
regiónov každé tri roky, kde bude analyzovať stav súdržnosti a prínos svojich politík.  

                                                 
1 Článok zmenený Zmluvou z Nice. 
2 A5-0086/00 
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 Kódex správania sa pre realizáciu štrukturálnych politík Komisiou, prijatý Komisiou 

v roku 1993 a rozšírený v roku 19991, týkajúci sa ujednaní, ktorými sa parlament zapája do 
štrukturálnych politík spoločenstva v období rokov 2000-2006.  

 
Nakoniec, článok 159, prvý odsek Zmluvy o ES ustanovuje, že formulovanie a realizácia iných 
politík spoločenstva (t.j. environmentálnej politiky, poľnohospodárskej politiky, politiky 
hospodárskej súťaže) a akcií a realizácia vnútorného trhu budú brať do úvahy ciele politiky 
súdržnosti a prispejú k ich dosiahnutiu. Výbor pre regionálny rozvoj bude často žiadaný, aby 
vypracoval stanovisko pre zodpovedné výbory (ENVI, EMPL, IMCO).  
 
 
 

7.2. Inštitucionálna úloha Výboru regiónov 2 
 
Výbor regiónov je poradným orgánom zastupujúcim regionálne a miestne orgány v únii. Hovorí 
v mene ich záujmov pri rokovaniach s Radou a Komisiou, ktorej stanoviská adresuje.  
 

7.2.1. Stanoviská vydané na žiadosť iných inštitúcií  
 

a. Povinná konzultácia 
 
Pri hospodárskej a sociálnej súdržnosti sa od Rady alebo Komisie žiada, aby sa poradila 
s Výborom regiónov pred prijatím rozhodnutia o: 
 

• špecifických akciách (článok 159 ) 
• definovaní úloh, priorít a organizácia štrukturálnych fondov (článok 161),  
• vykonávaní rozhodnutí súvisiacich s Európskym fondom pre regionálny rozvoj (článok 

162) 
 

b. Dobrovoľná konzultácia 
 
Komisia, Rada alebo parlament sa môžu poradiť s výborom o akejkoľvek inej veci, ktorú 
považujú za vhodnú. Keď sa Rada alebo Komisia radia s výborom (či už na povinnej alebo 
o dobrovoľnej báze), môžu mu stanoviť časový limit (aspoň jeden mesiac), po uplynutí ktorého 
im absencia stanoviska nemôže zabrániť vo vykonávaní ďalších krokov. 
 

                                                 
1 Ú.v. ES C 279 zo dňa 1.10.1999, s. 488-490. 
2 Európsky parlament. Generálne riaditeľstvo pre výskum. „Prehľad základných skutočností Európskeho 
parlamentu“. Luxemburg, 2001, 9. vydanie 
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7.2.2. Vydávanie stanoviska z vlastnej iniciatívy 
 

a. V prípade porady s Hospodárskym a sociálnym výborom  
 
Keď sa Rada alebo Komisia radia s Hospodárskym a sociálnym výborom, musia tiež informovať 
Výbor regiónov, ktorý môže vydať stanovisko v danej veci, ak má za to, že sa týka regionálnych 
záujmov.  
 

b. Všeobecná prax 
 
Vo všeobecnosti môže výbor vydať stanovisko kedykoľvek to považuje za vhodné. Výbor 
vydáva stanoviská z vlastnej iniciatívy v súvisiacich oblastiach, t.j. štrukturálne fondy a mestský 
rozvoj.  
 
Návrh Ústavnej zmluvy zvýšil jeho právomoci s ohľadom na nasledovné1:  
 

 žaloby prednesené Súdnemu dvoru vo veci porušenia princípu podriadenosti: „[...] 
Súdny dvor Európskej únie bude mať súdnu právomoc pri žalobách z dôvodu 
porušovania princípu podriadenosti európskym aktom legislatívy. [...] Výbor 
regiónov tiež môže vzniesť takéto žaloby proti európskym aktom legislatívy, ak pre ich 
prijatie Ústava predpokladá poradu“2;  

 
 na účely ochrany ich neodvolateľných práv (t.j. hospodárska a sociálna súdržnosť.): 

„[...], Súdny dvoj Európskej únie bude mať súdnu právomoc pri žalobách vznesených 
členským štátom, Európskym parlamentom, Radou alebo Komisiou z dôvodu 
nedostatku kompetencie, porušovania základných procesných požiadaviek, 
porušovania Ústavy alebo akéhokoľvek právneho poriadku súvisiaceho s jej 
uplatňovaním, alebo z dôvodu zneužívania právomocí [...] Súdny dvoj Európskej únie 
bude mať súdnu právomoc [...] pri žalobách vznesených [...] Výborom regiónov na 
účely ochrany ich neodvolateľných práv“3. 

 

                                                 
1 Pozri zhrnutie dohody o Ústavnej zmluve - otázky regionálnej politiky - zostavené sekretariátom:  
2 Protokol o uplatňovaní princípov podriadenosti a proporcionality  
3 Článok III-365. 
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PRÍLOHA 1 UŽITOČNÉ KONTAKTY NA EURÓPSKY PARLAMENT 
A MEDZIINŠTITUCIONÁLNE KONTAKTY  
 
EURÓPSKY PARLAMENT. VÝBOR PRE REGIONÁLNY ROZVOJ 
 
Členovia a zástupcovia 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Sekretariát 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Koordinátori a predstavitelia politických skupín 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

EURÓPSKA KOMISIA 
 
Pán Olivier BRUNET  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
Tel: +32.(02) 295 1061/7239 
E-mail: olivier.brunet@cec.eu.int 
 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE 
 
Rafael de BUSTAMANTE  
Direction II - Affaires sociales et régionales; Politique régionale et cohésion économique et 
sociale 
40 GH 04 
Tel: +32.(0)2 285 5190/4958 
E-mail: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 

VÝBOR REGIÓNOV 
 
Komisia pre politiku teritoriálnej kohézie (COTER) 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
../rafael.debustamante@consilium.eu.int
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Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
Tel: +32(2).282 2508/2141 Tel: (32-2) 282 2169/2141 
E-mail: Serafino.Nardi@cor.eu.int E-mail: Damian.Lluna@cor.eu.int 
 

PRÍLOHA 2 ZOZNAM PREBIEHAJÚCICH PROJEKTOV V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH 
 
Zoznam prebiehajúcich projektov v každom členskom štáte sa dá nájsť na nasledujúcich 
webových stránkach (EN, FR, DE). 
 
 
Brány 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Táto stránka slúži ako brána k ostatným stránkam, ktoré poskytujú informácie špecificky pre 
európske regióny a programy regionálneho rozvoja:  
 

• Programy regionálneho rozvoja na roky 2000-2006 (cieľ 1 a cieľ 2)  
• programy INTERREG  
• programy URBAN  
• inovačné akcie (článok 10)  
• Európska perspektíva územného rozvoja (ESDP)  
• európske siete a organizácie 

 
Úspechy. Profily projektov v Európe  
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Riadiace orgány 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
 

mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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PRÍLOHA 3 KDE ZÍSKAŤ INFORMÁCIE? 
 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
 
Aktivity Európskej únie - regionálna politika 
 
Kľúčové stránky, dokumentácia, zhrnutia, právne texty, atď.  
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus- regionálna politika 
 
Užitočné zhrnutie regionálnej legislatívy (k dispozícii v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, 
PT, SV) 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
Eur-lex: portál práva Európskej únie 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(všetky jazyky)  
 
- úradný vestník  
- zmluvy  
- legislatíva  
- pripravovaná legislatíva  
- precedenčné právo 
- otázky parlamentu  
- dokumenty verejného záujmu  
- rozširovanie  
  
 PreLex, databáza o medziinštitucionálnych postupoch 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
(k dispozícii v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
Sleduje hlavné štádiá procesu rozhodovania medzi Komisiou a inými inštitúciami:  

• štádium procedúry;  
• rozhodnutia inštitúcií;  
• mená osôb;  
• zodpovedné služby;  
• odkazy dokumentov, atď. 

http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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CELEX, právo Európskej únie 
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(k dispozícii vo všetkých jazykoch) 
 
- legislatíva;  
- pripravované akty;  
- precedenčné právo ;  
- smernice, ktorými sa vykonávajú národné opatrenia; 
- otázky parlamentu ;  
- konsolidované dokumenty ;  
- dokumenty EFTA;  
- dokument série C Úradného vestníka ES. 

 
 

EURÓPSKA KOMISIA 
 
Webová stránka INFOREGIO 
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Na tejto webovej stránke nájdete: 
 - posledné novinky v politike súdržnosti: 
 - priority a nástroje politiky súdržnosti; 

- dokumenty súvisiace s novými návrhmi nariadení pre štrukturálne fondy, ktoré sa 
vzťahujú na programové obdobie rokov 2007-2013:  

 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/introne
wregl0713_en.htm 

 
- tematické prehľady základných skutočností ; 
- informačné prehľady o členských štátoch a regiónoch v EÚ; 
- úspechy; 
- množstvo informačných zdrojov a liniek na externé webové stránky; 
- adresy riadiacich orgánov v členských štátoch; 

 - dokumenty o hodnotení štrukturálnych programov; 
 - správy historického hodnotenia výkonnosti štrukturálnych fondov, štúdie a iné hodnotiace 

dokumenty 
- ako aj iné informácie a dokumenty. 

 (webová stránka k dispozícii v DE, EN, ES, FR a IT - niektoré dokumenty sa dajú prevziať vo 
všetkých úradných jazykoch EÚ) 
 
 
 
 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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Pravidelné publikácie 
 

• Mesačný spravodajca « Inforegio news » poskytuje rýchly prehľad najnovších informácií 
týkajúcich sa politiky súdržnosti na úrovni spoločenstva. 
 (k dispozícii v CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, 
SL a SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
• Časopis « Inforegio Panorama » prináša správy a rozhovory s ľuďmi, ktorí vykonávajú 

politiku súdržnosti v teréne (vydávaný trikrát ročne) 
 (k dispozícii v EN a FR) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
 Najnovšie publikácie 
 

• Tretia správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Nové partnerstvo pre súdržnosť - 
spolupráca v oblasti zbližovania v hospodárskej súťaži. Prijatá Európskou komisiou dňa 
18. februára 2004 (k dispozícii v BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, 
LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL a SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/co
hesion3_en.htm 
 

• Práca pre regióny (aktualizácia v máji 2004) 
Všeobecná prezentácia regionálnej politiky na európskej úrovni  
 (k dispozícii v EN, FR, DE ; CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, 
SL a SV do konca augusta) 

 
• Konkurencieschopnosť, trvalo udržateľný rozvoj a súdržnosť v Európe - od Lisabonu po 

Göthenburg (2003) 
Prínos regionálnej politiky k cieľom zasadnutí Európskej rady v Lisabone a Göthenburgu 
vo forme 26 ukážkových projektov. 

 (k dispozícii v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Partnerstvo s mestami - iniciatíva spoločenstva URBAN (2003) 
„Metóda URBAN“ ilustrovaná vybranými projektmi 

 (k dispozícii v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Spolupráca bez hraníc (2002) 
„Metóda INTERREG“ ilustrovaná vybranými projektmi. 

 (k dispozícii v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm
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• Niekoľko brožúr na členský štát, ktoré prezentujú vybrané projekty spolufinancované 
Európskou úniou v členských štátoch (1997 – 2003) 

 
 
Služba Inforegio: informačné centrum pre regionálnu politiku Európskej únie 
 
Ak chcete získať vyššie uvedené publikácie, môžete kontaktovať informačné centrum (uvítanie 
skupín, informačné požiadavky, kybernetická kaviareň, konferenčné priestory) Generálneho 
riaditeľstva pre regionálnu politiku Európskej komisie. 
 
Okrem toho máte v knižnici k dispozícii rôzne knihy a štúdie súvisiace s regionálnou politikou. 
Ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás priamo na adrese  
 regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Informačné centrum a knižnica sú otvorené pre verejnosť od pondelka do piatku od 9:30 do 
12:30 a od 14:00 do 17:00. 
 
Inforegio Service. Av. de Tervueren 41. B – 1040 Brussels 
Tel. : + 32 2 296 60 34 
Fax : + 32 2 296 60 03 
Email : regio-info@cec.eu.int 
 
 

EURÓPSKY PARLAMENT 
 
 
Prehľady základných skutočností o Európskom parlamente: regionálna politika 
 
Táto elektronická edícia prehľadov základných skutočností, vytváraná generálnym riaditeľstvom 
pre výskum Európskeho parlamentu, je aktualizáciou posledného vydania, deviateho od 
vytvorenia publikácie pre prvé priame voľby do parlamentu. 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(k dispozícii v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
 
Webová stránka Výboru pre regionálny rozvoj  

 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(k dispozícii v EN a FR) 
 

- prezentácia a zodpovednosti;  
- kalendár zasadnuté a agendy;  
- členovia;  

mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
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- nedokončená práca;  
- dokumenty zo zasadnutí ;  
- prijaté správy (2004-2009) ;  
- 5. parlamentné funkčné obdobie 1999-2004) - správa o činnosti ;  
- Tretia správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (Konstantinos Hatzidakis) (A5-
0272/2004). 
- spravodajca;  
- poznámka k Ústavnej zmluve otázky regionálnej politiky - vypracovaná sekretariátom;  
- príručka regionálnej politiky a politiky súdržnosti vypracovaná sekretariátom;  
- prepojenie na knižnicu - ResearchNet a aktivity Európskej únie - regionálna politika;  
 
 

Knižnica Európskeho parlamentu  
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(k dispozícii len v EN) 
- katalóg knižnice ;  
- databázy a iné informačné zdroje;  
- vyhľadávanie informácií;  
- politické oblasti podľa predmetu alebo výboru: regionálny rozvoj  
Intranet: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• čo je nové 
• kľúčové otázky 
• zdroje údajov 
• vyhľadávanie informácií 
 

- Národné a európske nové agentúry;  
 
Žiadosti a otázky 
Žiadosti a otázky je možné predkladať elektronickou poštou, telefonicky, faxom alebo listom 
alebo osobne v knižnici v Bruseli (ASP 5D) alebo Štrasburgu (WIC M1039). 
 
E-mail: library@europarl.eu.int 
Tel.: 48100, 02 284 8100 
Fax: 02 230 6581 
Interná pošta: ASP 05D47 
 
 
 Legislatívne observatórium (OEIL) 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Internet: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(k dispozícii v EN a FR) 

http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
mailto:library@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
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- novinky a všeobecné informácie 
- postupy a ďalšie sledovanie  
- všetky procedúry pre kľúčové témy v Európskej únii 
- prognózy a výsledky  
 
 
Plenárne zasadnutia 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
(všetky jazyky) 
- agenda 
-kalendár 
- správy 
- hnutia pre uznesenia  
- debaty 
- texty prijaté parlamentom  
-zápisnice 
- konania zasadnutí  
- konsolidované legislatívne dokumenty 
- spoločné texty schválené Zmierovacím výborom 
- spoločné postoje  
 
 
Správy Európskeho parlamentu  
 
Správy parlamentu môžete nájsť, ak prejdete na domovskú stránku plenárnych zasadnutí: 
(všetky jazyky) 
Intranet/Internet:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 
K prijatým správam o regionálnej politike v rokoch 1999-2004 sa dostanete, ak kliknete na roky 
1999-2004 a potom zadáte prvú časť čísla A5 do kolónky, napr. 0272 pre Hatzidakisovu správu 
k Tretej správe o hospodárskej a sociálnej súdržnosti  
 
K prijatým správam o regionálnej politike v rokoch 2004-2009 sa dostanete, ak kliknete na roky 
2004-2009 a potom zadáte prvú časť čísla A6 do kolónky. 
 
 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE  
 
Všeobecné záležitosti a externé vzťahy  
(všetky jazyky) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&c
msid=349 

http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN
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Výbor pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) 
(všetky jazyky) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&c
msid=350 
 
Verejný register dokumentov Rady 
(všetky jazyky) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 

Knižnica 
Tel.: (32-2) 285 65 25 
Fax (32-2) 285 81 74 
E-mail: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

 EURÓPSKA RADA  
 
 
Holandské predsedníctvo EÚ  
 
http://www.eu2004.nl/ 
(k dispozícii v NL EN § FR) 
 
Politická oblasť: Hospodárske a finančné záležitosti 
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX
1X51929X26 
 
 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR 
 
 
Prijaté stanoviská 
(k dispozícii v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
Publikácie 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 

http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
http://register.consilium.eu.int/
mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
http://www.eu2004.nl/
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
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• Budúcnosť politiky súdržnosti EÚ (k dispozícii v EN a FR) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
Verejný register dokumentov EHSV 
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 
 
 
Európsky hospodársky a sociálny výbor sa sťahuje! 
 
Nová adresa od 1. júla 2004: 99, rue Belliard . B-1040 BRUSSELS 
 
 Telefónne a faxové čísla, a tiež adresa elektronickej pošty zostávajú nezmenené! 
 
Tel: +32 (0)2 546 90 11 
Fax: +32 (0)2 513 48 93 
 
 

VÝBOR REGIÓNOV 
 

COTER: Komisia pre územnú politiku súdržnosti 
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(k dispozícii v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

- predseda , podpredseda a správcovia 
- udalosti ;  
- kalendár zasadnutí a agendy;  
- pracovný program na rok 2004 ;  
- dokumenty ;  

- členovia. 

 
Prijaté stanoviská a uznesenia  
(k dispozícii v DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Nová adresa od júna 2004: 
Rue Belliard, 101B - 1040 Brussels - Belgium 
Tel. (32-2) 282 2211 - Fax (32-2) 282 2325 
 
 

http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html
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OSTATNÉ ORGÁNY A ORGANIZÁCIE 
 
 
Konferencia miest atlantického oblúka 
http://www.arcat.org/ 
 
Zhromaždenie európskych regiónov (AER)  
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 
Konferencia zhromaždení európskej regionálnej legislatívy (CALRE) 
 
http://www.calre.net/ 
 

Rada európskych miest, obcí a regiónov (CEMR) 
 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
Konferencia okrajových prímorských regiónov Európy (CPMR) 
http://www.cpmr.org/ 
 
EUROCITIES 
http://www.eurocities.org/ 
 
Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR)  
http://www.aebr.net/ 
 
 
 
 

http://www.arcat.org/
http://www.a-e-r.org/index.html
http://www.calre.net/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.cpmr.org/
http://www.eurocities.org/
http://www.aebr.net/
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