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ZHRNUTIE

Po pristúpení 10 nových členských štátov, ktoré budú čoskoro nasledovať ďalšie dva, a so zreteľom na 
nové rozšírenia, musí kohézna politika čeliť štvornásobnej výzve spojenej s narastaním regionálnych a 
sociálnych rozdielov, vytváraním nových územných nerovností, pretrvávaním sociálneho vylúčenia a 
fenoménom odcudzenia sa občanov od európskeho projektu.

Kohézna politika už teraz výrazne prispieva k plneniu lisabonských a göteborgských cieľov. Aj keď je 
nevyhnutné výraznejšie zapojiť regióny do úsilia o konkurencieschopnosť a posilniť súlad činností na 
európskej, národnej a regionálnej úrovni, nezdá sa byť vhodné dávať celkom na jednu úroveň priority 
kohéznej a lisabonskej politiky, ani uplatňovať otvorenú koordinačnú metódu.

Obmedzenia týkajúce sa verejných financií sa často používajú na zdôvodnenie zníženia rozpočtu na 
kohéziu. Aj napriek tomu, že nútia k väčšiemu úsiliu o efektivitu a výsledky, ich význam by sme 
nemali podceňovať, pretože sa za nimi často skrývajú značne egoistické plány renacionalizácie. Aby 
sme na ne mohli reagovať pozitívne, musíme preskúmať nové spôsoby financovania, najmä formou 
pôžičiek a väčšej mobilizácie súkromného sektora.

Kohézna politika ponúka celé spektrum nástrojov a metódu, ktorej význam uznávajú najmä 
najzaostalejšie regióny. V ostatných oblastiach je zložitosť postupov vzhľadom na príslušné sumy 
často zdrojom neefektívnosti. Je však veľmi výhodná, pretože je viditeľná a konkrétna pre Európanov 
a jej pridanú hodnotu  preto nemožno počítať iba percentami HDP. Ustanovenia prijaté v roku 2000 
nie sú ani zďaleka uspokojivé, okrem užšieho prepojenia Európskeho sociálneho fondu (ESF) s 
Európskou stratégiou zamestnanosti a rozšírenia partnerstva v rámci programov.

Komisia chce svojim návrhom na podstatnú reorganizáciu kohéznej politiky zameranej na tri priority: 
konvergenciu, konkurencieschopnosť a územnú spoluprácu, docieliť väčšie prispôsobenie sa 
aktuálnym potrebám. Otázka primeranej prípravy na meniace sa potreby nových členských štátov však 
zostáva naďalej otvorená. Komisia navrhuje tiež vyvinúť výrazné snahy o zjednodušenie a 
decentralizáciu spravovania štrukturálnych fondov. So zreteľom na ambície a skúsenosti nadobudnuté 
v oblasti hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja však odmieta nástroje, ktoré prispeli k 
presadeniu pridanej hodnoty Spoločenstva, akými sú zlúčenie fondov, iniciatívne programy 
Spoločenstva, mobilizácia súkromných kapitálov atď. 

Ak vezmeme do úvahy reakcie nielen členských štátov, ale aj regiónov, obcí a sociálnych partnerov, z 
finančného hľadiska sa návrh Komisie javí ako primeraný. Zdá sa byť vhodné uskutočniť isté úpravy, 
najmä aby sa nepoškodzovali regióny, ktoré trpia štatistickým efektom a aby sa upevnil pokrok v 
oblasti rozvoja. Zároveň si však treba uvedomiť, že z dôvodu zaradenia istých politík do iných 
rozpočtových položiek, napríklad rozvoj vidieka, je momentálne rozprava o kohéznej politike 
čiastočne oklieštená. Prípadné zisky alebo straty preto treba analyzovať komplexne.
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Po zhrnutí ponaučení vyplývajúcich z predošlej analýzy vyberme 10 konkrétnych akčných odporúčaní 
a 4 výstražné rady:

1. V rámci medziregionálnej spolupráce vedenej na európskej úrovni obnoviť za účelom 
spolupráce programy z iniciatívy Spoločenstva, v celkovej výške 4,3 miliárd eur. Z nových 
tém spolupráce, prispôsobených rozšírenej EÚ, môžeme citovať modernizáciu verejných 
inštitúcií, regeneráciu miest, vzťahy medzi mestami a vidiekom, atď. Táto spolupráca môže 
byť finančne neutrálna vo forme opätovného upravenia rámca nadnárodnej spolupráce.

2. Regiónom trpiacim štatistickým efektom zaistiť rovnaké zaobchádzanie, aké sa uplatňuje voči 
regiónom majúcim plnoprávny nárok na financovanie zo zdrojov kohéznej politiky. Toto 
opatrenie s obmedzenými nákladmi vo výške 6 miliárd eur umožní mnohým krajinám, najmä 
tým najviac postihnutým, zmierniť následky rozšírenia ovplyvňujúce zníženie peňažných 
dávok.

3. Definovaním primeraného strategického zamerania zachovať súčinnosť medzi cieľom 
konkurencieschopnosti vidieckych oblastí a Európskym poľnohospodárskym fondom pre 
rozvoj vidieka.

4. Vypracovaním programov s celkovými nákladmi, ktoré zahŕňajú súkromné prostriedky, 
obnoviť možnosť mobilizácie súkromných partnerov. V záujme zjednodušenia Komisia 
navrhla, aby bola úroveň príspevkov Spoločenstva viazaná na výšku verejných nákladov, 
vynímajúc súkromné spolufinancovanie. Toto pravidlo, prispôsobené cieľu konvergencie, 
pripravuje iné ciele o významný pákový efekt.

5. Predĺžiť lehotu povinného uvoľnenia na n+3, vzhľadom na to, že nové členské štáty budú mať 
určite v prvých rokoch problémy s absorpciou.

6. Za účelom podpory inovácie a uplatnenia novej dynamiky v spolupráci prideľovať obálky na 
cezhraničnú spoluprácu podľa hranice a podľa krajiny. Z tohto pohľadu otvára návrh 
Európskeho zoskupenia pre cezhraničnú spoluprácu zaujímavé perspektívy (EGCC).

7. V regiónoch nachádzajúcich sa v procese konvergencie obnoviť priebežné hodnotenie podľa 
programov, aby bol vývoj programov kontrolovaný s dostatočnou presnosťou.

8. Správy o národných pokrokoch podávať raz za dva roky, aby nevznikali nové byrokratické 
postupy.

9. Zaviesť riadnu strednodobú revíziu vždy po štyroch rokoch a umožniť tak prehodnotenie 
priorít Spoločenstva a regionálnych stratégií s ohľadom na uskutočnený pokrok alebo 
vzniknuté ťažkosti. Ekonomický a sociálny rozvoj nových členských štátov a ich schopnosti 
čerpať výhody zo štrukturálnych fondov sú v súčasnosti ťažko predvídateľné. Zároveň by bolo 
rozumné vopred naplánovať osobitný rozvojový profil finančných prostriedkov pre regióny 
starých a nových členských štátov. Tie prvé budú vytvárať programy pomerne ľahko, zatiaľ čo 
tie druhé môžu byť pomalšie.

10. Posilniť závislosť na výsledkoch štrukturálnych intervencií a nie na makroekonomických 
zmenách, ktoré nemusia s programami súvisieť.
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Výstražné rady sa týkajú niektorých rizík spojených s výsledkami rokovaní o finančnom výhľade:

A. Integrita rozpočtu (na úrovni navrhnutej Komisiou) Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka, ktorý predstavuje nevyhnutný doplnok pre európsky územný rozvoj vo 
vidieckych oblastiach.

B. Integrita rozpočtu (na úrovni navrhnutej Komisiou) cieľa konkurencieschopnosti. Zrušenie 
činnosti Európskeho regionálneho rozvojového fondu (ERDF) na celom území alebo jej 
zmenšenie pripravuje Úniu o dôležitý nástroj zaručujúci Európanom jej viditeľnosť.

C. Zvýšenie rozpočtu na predvstupovú výpomoc, aby sa vyrovnal rozpočtu z obdobia rokov 2000 
až 2006.

D. Zachovanie acquis communautaire týkajúceho sa štrukturálnych fondov. Je treba zabezpečiť, 
aby nový programový systém, ktorý určuje strategické usmernenia Spoločenstva a národné 
referenčné rámce vychádzajúce z výročných správ a ktorý navrhnuje Komisia na obdobie 
rokov 2007 až 2013 neviedol k tomu, že kohézna politika skĺzne do oblasti otvorenej 
koordinačnej metódy.  

Na záver uvádzame, že keby bola Európska únia iba akousi zónou voľného obchodu, kohézna politika 
by sa mohla obmeziť na prerozdeľovanie prostriedkov v prospech najmenej vyspelých regiónov alebo 
krajín, aby sa vyrovnali rozdiely v príjmoch. Má však väčšie ambície: ide nielen o politický, ale aj o 
sociálny a ekonomický projekt.
Preto je treba chápať kohéznu politiku ako nástroj tvoriaci model pre rozvoj, v ktorom hrajú aktívnu 
úlohu solidarita a spolupráca.


