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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o dopade budúcich rozšírení na účinnosť kohéznej politiky
(2006/2107(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. marca 2006 o strategickom dokumente Komisie o 
rozšírení 20051,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. novembra 2006 o strategickom rozširovaní a 
hlavných výzvach 2006 – 2007 s osobitnou správou o schopnosti EÚ integrovať nových 
členov“ (KOM(2006) 649),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2006 k oznámeniu Komisie o strategickom 
rozširovaní a hlavných výzvach 2006 – 20072,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2006 o inštitucionálnych aspektoch 
schopnosti Európskej únie integrovať nové členské štáty3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. septembra 2005 o začatí rokovaní s Tureckom4,

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady od 15. do 17. júna 20065, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2006 o pokroku, ktorý dosiahlo Turecko 
na ceste k pristúpeniu6,

– so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou a 
Európskou komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom 
hospodárení 7,

– so zreteľom na Tretiu správu o ekonomickej a sociálnej súdržnosti z februára 2004 
(KOM(2004) 107),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. júla 2006 Stratégia pre rast a zamestnanosť a 
reforma európskej kohéznej politiky – Štvrtá správa o pokroku v rámci kohézie 
(KOM(2006) 281),

– so zreteľom na závery rokovaní predsedníctva Európskej rady z 21. a 22. júna 1993 v 

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2006)0096.
2 Prijaté texty, P6_TA-PROV(2006)0568.
3 Prijaté texty, P6_TA-PROV(2006)0569.
4 Ú. v. EÚ C 227E z 21.9.2006, s. 163.
5 10633/1/06 zo 17.6.2006.
6 Prijaté texty, P6_TA(2006)0381.
7 Ú. v. EÚ C 139 zo 14.6.2006, s. 1.
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Kodani, zo 16. a 17. decembra 2004 a zo 14.a 15. decembra 2006 v Bruseli,

– so zreteľom na článok 49 Zmluvy o EÚ a na článok 158 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviska Výboru pre rozpočet 
(A6-0000/2006),

keďže: 

A. podľa článku 2 Zmluvy o EÚ je sociálna, hospodárska a územná súdržnosť dôležitým 
cieľom Európskej únie a pre občanov jasným znakom európskej solidarity, 

B. európska kohézna politika môže vykázať značné úspechy pri dosiahnutí cieľa sociálnej, 
hospodárskej a územnej súdržnosti, ako to vyplýva najmä zo 4. priebežnej správy z júla 
2006, 

C. doterajšie rozšírenia Únie priniesli celej Európskej únii mnohé hospodárske a 
bezpečnostné výhody, čo hrá pri rozhodovaní pre budúce rozširovanie alebo proti 
budúcemu rozširovaniu dôležitú úlohu,

D. harmonizácia krajín v rámci rozširovania smerom na východ vyžaduje ďalšie značné 
úsilie, keďže počiatočná hospodárska úroveň tu bola nižšia ako pri predchádzajúcich 
rozšíreniach a zároveň treba uskutočniť radikálnu zmenu politického systému; štúdie pre 
Rumunsko a Bulharsko vychádzajú z časového intervalu 76 rokov až do dosiahnutia 
prahovej hodnoty 75 %,

E. následky globalizácie sťažujú proces harmonizácie a aj v rámci starej EÚ 15 odhaľujú 
nové miestne nedostatky,

F. finančný tlak na verejné rozpočty stále narastá; mnoho členských štátov porušuje kritériá 
stability; demografický rozvoj bude verejné rozpočty dodatočne odčerpávať a tlmiť rast,

G. Spoločenstvo otvorene vedie s Tureckom a Chorvátskom od októbra 2005 prístupové 
rokovania a Európska rada priznala v decembri 2005 bývalej juhoslovanskej republike 
Macedónsko štatút kandidátskej krajiny; ostatné štáty západného Balkánu (Albánsko, 
Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Srbsko (vrátane Kosova)) sú potenciálnymi 
prístupovými krajinami; reformačný proces vo všetkých spomenutých krajinách je 
podporovaný v rámci programov predvstupovej pomoci, ktoré obsahujú štrukturálne 
komponenty,

H. následky vstupu Rumunska a Bulharska sa ešte doteraz neodhadli v plnom štrukturálnom 
význame,

I. vstupom spomenutých krajín by sa rozloha Spoločenstva zväčšila o 35 %, počet 
obyvateľov by stúpol o 27 %, HDP však len o 4 %; HDP na obyvateľa by dokonca klesol 
o 18 %; potrebný finančný objem by v súčasnom období predstavoval 150 miliárd EUR,
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J. len Turecku by pripadlo asi 63 % prostriedkov zo štrukturálnych fondov; Chorvátsku by 
pripadlo 7 % a ostatným štátom západného Balkánu by v rámci predvstupovej pomoci 
pripadlo celkovo asi 9,2 %,

K. vstupom Turecka by európska kohézna politika dosiahla úplne nové dimenzie, keďže táto 
politika sa ešte nikdy neaplikovala na krajinu podobnej veľkosti s porovnateľnou 
hospodárskou úrovňou rozvoja a takými regionálnymi rozdielmi,

L. Európska rada poukázala v júni 2006 vo svojich uzneseniach na to, že Európska únia by 
po prijatí nových členov mala byť schopná zachovať „dynamiku európskej integrácie“ a 
„ďalej podniknúť všetko úsilie na posilnenie súdržnosti a efektivity Únie“,

M. Komisia vo svojej stratégii rozširovania z 8. novembra 2006 žiada, aby sa pri budúcom 
rozširovaní vopred presne analyzovali dôsledky na rozpočet EÚ,

N. regionálna politika sa ako jedna z najväčších rozpočtových položiek intenzívne 
prediskutuje v rámci revízie rozpočtu EÚ naplánovanej na obdobie 2008/2009 aj v rámci 
kritérií účinnosti,

1. domnieva sa, že integračná kapacita Európskej únie predovšetkým znamená, že v rámci 
rozpočtu musí byť schopná sledovať cieľ sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti;

2. domnieva sa, že budúce rozšírenie nesmie viesť k vyradeniu čoraz väčšieho počtu 
regiónov Európskej únie z financovania zo zdrojov európskej kohéznej politiky na 
základe štatistických výsledkov bez toho, aby sa ich hospodárska situácia skutočne 
zlepšila;

3. preto s poľutovaním konštatuje, že Komisia v oznámení z 8. novembra 2006 o 
strategickom rozširovaní a hlavných výzvach 2006 – 2007 nepredložila žiadnu hlbšiu 
analýzu finančných následkov budúceho rozširovania;

4. vyzýva aj Komisiu, aby v rámci ďalšieho rozširovania konkrétne a v pravidelných 
intervaloch vypočítala, ktoré regionálne výdavky pri uplatnení súčasných kritérií 
pripadajú na Európsku úniu a aké dôsledky tým vznikajú pre doterajšie financovanie 
regiónov;

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v oznámení vypracovala stupňovitý model pre kohéznu 
politiku, ktorý by v jej rámci umožnil ďalšie rozlišovanie medzi predvstupovou pomocou 
a plným členstvom a potenciálnym kandidátskym krajinám v závislosti od jednotlivého 
politického pokroku by aj bez plného členstva v Európskej únii umožnil nadobudnúť 
účinnú podporu na regionálny rozvoj;

6. žiada najmä pre Turecko postupný koncept, ktorý by sa väčšmi sústredil na určité okruhy 
financovania (súbor odvetví, administratívna organizácia, rovnoprávnosť) a regióny, aby 
tak zabránil nejasným finančným prístupovým mechanizmom a dosiahol presnejšie 
následky pre kohéziu a rast;

7. konštatuje, že regionálny postupný koncept sa v závislosti od politického pokroku 
kandidátskych krajín môže vyjadriť aj ako osobitná forma členstva v Spoločenstve alebo 
ako „EHP + členstvo“;
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8. žiada, aby sa Európsky parlament od roku 2010 podieľal na hodnotení a reforme 
predvstupovej pomoci v spolurozhodovacom postupe;

9. vyzýva Komisiu, aby rozsiahlejšie definovala „posilnenú politiku susedstva“ a v tomto 
rámci aj väčšmi premýšľala o nástrojoch na štrukturálnu podporu; 

10. považuje pre účinnosť kohéznej politiky za nevyhnutné, aby sa v budúcnosti posilnila 
osobná zodpovednosť členských štátov prostredníctvom vyšších sadzieb 
spolufinancovania;

11. navrhuje v rámci úvah o budúcej kohéznej politike, aby Európska únia vo väčšej miere 
využívala pákový efekt financovania z pôžičiek;

12. domnieva sa, že v tejto súvislosti by mali platiť výhodnejšie podmienky na financovanie 
z pôžičiek a grantov pre zaostalejšie regióny Európskej únie;

13. žiada, aby sa vo väčšej miere používali súkromné prostriedky ako zdroje financovania 
štrukturálnej podpory a aby sa podstatne uľahčilo súkromné spolufinancovanie projektov 
a programov štrukturálnych fondov;

14. žiada, aby sa budúca štrukturálna podpora usporiadala takým spôsobom, aby sa zabránilo 
zaťažujúcim účinkom a domnieva sa, že Komisia musí kriticky preskúmať prevádzkové 
dotácie v rámci kohéznej politiky so zreteľom na ich účinnosť ako činiteľ podnikových 
rozhodnutí;

15. konštatuje, že úspech kohéznej politiky súvisí s národnými hospodárskymi politikami, 
pričom má najmä realizácia národných akčných plánov (NAP) pre Lisabonský program 
vplyv na úspech kohéznej politiky;

16. vyzýva preto Komisiu a Radu, aby zvážili naviazanie udeľovania prostriedkov v rámci 
budúcej kohéznej politiky na národnú politiku rastu, ktorá by sa musela definovať 
prostredníctvom kvantifikovateľných ukazovateľov, aby tak zvýšila účinnosť kohéznej 
politiky;

17. odporúča, aby Komisia európsku kohéznu politiku v rámci podpory budúceho cieľa 2 a 
cieľa 3 väčšmi sústredila na internacionalizáciu regionálneho hospodárstva a významné 
medzinárodné infraštruktúry;

18. žiada, aby sa štrukturálne fondy v budúcnosti väčšmi využívali na zmiernenie následkov 
demografických zmien a príslušnej regionálnej migrácie;

19. domnieva sa, že Európsky sociálny fond (ESF) by sa mal v budúcnosti ešte viac použiť 
ako horizontálny nástroj na sociálne zmiernenie následkov globalizácie; 

20. zdôrazňuje, že výsledky kohéznej politiky sa môžu preskúmať len pri transparentnom 
použití prostriedkov zo štrukturálnych fondov, a preto žiada, aby Európska únia zaviedla 
veľmi prísne pravidlá týkajúce sa transparentnosti použitia subvencií;

21. žiada tvrdšie sankcie pri dokázanom zneužití subvencií, rovnako ako účinnejšie postupy 
na žiadosť o spätné vrátenie finančných prostriedkov;
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22. poukazuje na to, že úspešný boj proti korupcii a vybudovanie správnych kapacít, ktoré sú 
schopné účinne a transparentne realizovať programy štrukturálnych fondov, sú 
rozhodujúcim predpokladom pre európsku štrukturálnu podporu; žiada konzekventne a 
dôrazne použiť nástroje kontroly pre nové prístupové krajiny; 

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Výboru regiónov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Vymedzenie témy a pojmu „budúce rozšírenia“
Iniciatívna správa sa zaoberá otázkou, ako sa budúce rozšírenie EÚ odrazí na účinnosti 
kohéznej politiky a ako by mala v budúcnosti vyzerať, aby naďalej dosahovala želané 
výsledky zamerané na harmonizáciu a rast.
Európsky parlament nedávno vo svojej správe o stratégii rozšírenia žiadal viaceré frakcie, aby 
sa pri budúcich rozšíreniach väčšmi zohľadňovala schopnosť Spoločenstva prijímať nových 
členov.1 Táto skutočnosť musí zahŕňať aj schopnosť Únie sledovať ciele sociálnej, 
hospodárskej a územnej súdržnosti v rámci rozpočtu.
Štrukturálna politika je tiež v skúšobnom stave na pozadí dohodnutej revízie rozpočtu EÚ na 
rok 2008/2009 (revízna správa Komisie naplánovaná na začiatok roka 2009). Riešením 
myšlienky účinnosti v medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne na roky 2007 až 
2013 sa veľmi intenzívne diskutuje práve o štrukturálnej a regionálnej politike ako o jednej z 
najväčších rozpočtových položiek.2 Preto je dôležité uvažovať o spôsoboch a možnostiach, 
ako zvýšiť účinnosť kohéznej politiky.
Ako budúce výzvy analyzuje správa najprv vstup Rumunska a Bulharska 1. januára 2007. 
Oba vstupy formálne nespadajú do „budúceho rozšírenia“, keďže tento dôvod sa už zohľadnil 
v novom finančnom výhľade na programové obdobie 2007 – 2013. Predsa však treba osobitne 
v rámci regionálnej a štrukturálnej politiky zohľadniť skutočnosť, že štatistický účinok nízkej 
hospodárskej sily týchto krajín na schopnosť podporovať iné regióny doteraz nebol 
vypočítaný a bude účinný až od roku 2014.
Pojem „budúce“ rozšírenie sa vzťahuje na štáty, ktoré majú oficiálne štatút kandidátskych 
krajín a s ktorými EÚ už začala prístupové rokovania, i keď s otvoreným koncom. Na jednej 
strane sem patrí Turecko, na druhej strane Chorvátsko.
Ostatné štáty západného Balkánu (bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Albánsko, 
Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko (vrátane Kosova)) sú potenciálnymi 
kandidátskymi krajinami, ktoré sú už rovnako ako kandidátske krajiny príjemcami nástroja 
predvstupovej pomoci IPA na vstup do EÚ. Macedónsko podalo 22. marca 2004 žiadosť o 
vstup do Európskej únie a doteraz má ako jediná z krajín západného Balkánu štatút 
kandidátskej krajiny.3

Všetkých vyššie spomenutých deväť prístupových a kandidátskych krajín sa ďalej označuje 

  
1 Správa o strategickom dokumente Komisie o rozšírení 2005, P6_TA-PROV(2006)0096, plenárne zasadnutie 
zo 16.3.2006; uznesenie k oznámeniu Komisie o strategickom rozširovaní a hlavných výzvach 2006 – 2007, P6 
_TA-PROV(2006)568 založené na A6-0436/2006, plenárne zasadnutie z 13. decembra 2006; uznesenie 
o inštitucionálnych aspektoch schopnosti Európskej únie integrovať nové členské štáty P6-TA-PROV(2006)569 
založené na A6-0393/2006, plenárne zasadnutie z 13. decembra 2006.
2 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Európskou komisiou o rozpočtovej 
disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (Úradný vestník 2006/C 139/01).
3 Následky budúcich rozšírení na účinnosť kohéznej politiky, oznámenie oddelenia pre štrukturálnu a kohéznu 
politiku (Policy Department) z 31.7.2006; PE 375.308.
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ako 9 PKK. Správa sa zaoberá všetkými deviatimi PKK, ktoré by mohli vstúpiť do Únie, aj 
keď v rôznom čase. Údaje použité na vypracovanie správy rozlišujú medzi rôznymi 
prístupovými krajinami, ktoré sú zahrnuté do blokov podľa stavu rokovania.
Ďalšie štáty, s ktorými EÚ uzatvorila Dohodu o partnerstve (Ukrajina, Rusko), resp. ktoré sú 
zahrnuté do nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI), nie sú predmetom 
správy, keďže sa považujú za potenciálne kandidátske krajiny len vo veľmi dlhodobej 
perspektíve.

II. Rámcové podmienky pre budúcu regionálnu politiku
Pokrok konvergencie v EÚ
Európska kohézna politika vykazuje značné úspechy. Príkladom je podpora rozširovania 
smerom na juh EÚ. Kumulatívne efekty štrukturálnych fondov prispeli k tomu, že HDP v 
Grécku, Portugalsku a Írsku medzi rokmi 1989 a 1999 stúplo o 10 percentuálnych bodov na 
viac ako 70 % (zo 63,5 %) priemeru EÚ.1 Dnes ležia mnohé z bývalých prístupových 
regiónov na prahu viac ako 75 %, resp. 90 %.

Bilancie rozšírenia smerom na východ sú zdržanlivejšie. Výzva je však aj neporovnateľne 
väčšia, pretože počiatočná hospodárska úroveň, ktorá sa porovnáva, bola nižšia. Zároveň sa 
musela uskutočniť radikálna zmena politického systému. Rozšírením z 15 na 25 členských 
štátov sa rozloha EÚ zväčšila o 23 %, počet obyvateľstva stúpol o 20 %, pridaná hodnota však 
stúpla len o 5 %. Priemerný príjem štátov EÚ 10 stúpol od roku 1997 zo 44 % na 50 % v roku 
2005 priemerného príjmu štátov EÚ 15.2 Harmonizáciu životných podmienok (dosiahnutie 
prahovej hodnoty 75 %) však Komisia očakáva až do roku 2040. Rôzne vedecké inštitúty 
vychádzajú z toho, že rast štátov EÚ 10 by sa mohol čiastočne značne zoslabiť a proces 
harmonizácie by tak trval podstatne dlhšie.3

Ani v rámci štátov EÚ 15 sa však ešte nevyriešilo veľa štrukturálnych problémov, resp. sa ako
výraz globalizácie odhaľujú nové miestne nedostatky. Mnohé regióny sú postihnuté 
zatváraním firiem a vysokou mierou nezamestnanosti. Vyššie spomenutá harmonizácia 
hospodárskej sily štátov EÚ 10 na štáty EÚ 15 sa medzitým odôvodňuje aj relatívnym 
poklesom rastu „starej“ EÚ 15.

Harmonizácia hospodárstva sa uskutočňuje na pozadí napätej situácie verejného rozpočtu vo 
väčšine členských štátov. Šesť (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Malta a 
Cyprus) z desiatich nových členských štátov však porušilo Dohodu o raste a stabilite.4 Aj 
rozpočty veľkých členských štátov, ako sú Nemecko a Francúzsko, vykazovali v posledných 
rokoch deficit, ktorý nebol v súlade s dohodou o stabilite. Táto skutočnosť negatívne ovplyvní 
možnosti a pripravenosť mnohých členských štátov prispievať do rozpočtu EÚ, a tým ku 

  
1 Nové partnerstvo pre kohéziu, Tretia správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Európska komisia 
KOM(2004) 343, február 2004.
2 Enlargement, two years after: an economic evaluation, Európska komisia, príležitostný dokument č. 24, máj 
2006 
3 Aktuálna hospodárska situácia v krajinách strednej, východnej a južnej Európy, Viedenský inštitút pre 
medzinárodné hospodárske štúdie, júl 2005; údaje: EUROSTAT 2006.
4 The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?, príloha správy EUROFRAME-EFN, jar 2006.
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kohéznej politike.
Sem patria aj budúce verejné výdavky, ktoré sprevádzajú demografické zmeny. V oznámení 
Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 13. februára 20061 sa uvádza, že podiel 
verejných výdavkov súvisiacich s vekom stúpne v priemere EÚ o 4 percentuálne body HDP a 
priemerná ročná miera rastu pre štáty EÚ 25 značne klesne, a to z 2,2 % v období 2004 –
2010 na 1,4 % medzi rokmi 2030 a 2050.

Schopnosť prijatia nových členov a výzva budúcich rozšírení
V uznesení predsedníctva Rady EÚ2 sa uvádza, že EÚ by po prijatí nových členov mala byť 
schopná „zachovať dynamiku európskej integrácie“. Ďalej by sa „malo podniknúť všetko 
úsilie na posilnenie súdržnosti a účinnosti Únie“. Schopnosť prijať nových členov preto 
vzhľadom na kohéznu politiku znamená, že „staré“ regióny/krajiny Spoločenstva na základe 
„štatistického účinku“ nesmú stratiť schopnosť podpory bez toho, aby sa zlepšila 
konkurencieschopnosť a štrukturálna zmena.

Zrušenie štrukturálnej podpory, resp. jej ukončenie, bolo už problémom pre mnoho regiónov 
štátov EÚ 15 ako výsledok rozšírenia smerom na východ. Ak by v súčasnosti 9 PKK 
pristúpilo naraz, stratila by podľa odhadov hospodárskej služby Európskeho parlamentu viac 
ako jedna tretina doterajších dotovaných regiónov štatút regiónu cieľa 1.3 Len pobaltské 
krajiny a Slovensko by neutrpeli žiadnu stratu podporovaných regiónov. Najviac postihnuté 
by bolo Taliansko, Nemecko, Malta, Španielsko, Grécko a Francúzsko. Z kohéznych fondov 
(90 %) by sa vylúčili členské štáty Grécko, Cyprus a Slovinsko. Česká republika by zastala 
tesne pred dosiahnutím hranice 90 %.

Hospodárske výpočty ukazujú, že keby dnes všetkých 9 PKK pristúpilo k EÚ, tieto krajiny by 
museli mať rozpočet 150,2 miliardy EUR, aby sa mohli z dnešného hľadiska uskutočniť 
potrebné investície do štrukturálnych fondov.4 Táto čiastka nijako nesúvisí s potenciálnym 
príspevkom 9 PKK do štrukturálneho rozpočtu (zvýšenie asi o 4 %).5

Zvýšenie prostriedkov štrukturálneho fondu je politicky nereálne. Žiadny zmysel by nemala 
ani lineárna redukcia podporných prostriedkov pre doterajších príjemcov: Napríklad Poľsko 
by tak muselo prijať zníženie takmer 50 % doterajších štrukturálnych prostriedkov.

Treba mať na pamäti, že opísané následky rozšírenia nenastanú naraz. Isté je iba to, že 
štatistické účinky krajín Rumunska a Bulharska, ktoré pristúpili v roku 2007, patria do 

  
1 The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health care, 
long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050), Európska komisia, GR pre hodpodárske 
a finančné záležitosti, osobitná správa č. 1/2006, 13.2.2006.
2 Rada Európskej únie, závery predsedníctva v. 15./16.6.2006 (Dokument 10633/1/06 zo 17.7.2006).
3 Future Enlargement and Cohesion Policy, poznámka oddelenia pre štrukturálnu a kohéznu politiku (Policy 
Department) IP/B/REGI/NT/2006_08, november 2006, pozri tabuľku 3 v prílohe.
4 Dopad budúcich rozšírení na regionálnu politiku EÚ, Výpočty a vysvetlenia k budúcemu prerozdeleniu 
štrukturálnych fondov, GEFRA Spoločnosť pre finančné a regionálne analýzy, november 2006.
5 Dopad budúcich rozšírení na regionálnu politiku EÚ, Výpočty a vysvetlenia k budúcemu prerozdeleniu 
štrukturálnych fondov, GEFRA Spoločnosť pre finančné a regionálne analýzy, november 2006.
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nasledovného obdobia. Ale aj všetky krajiny využívajúce predvstupovú pomoc majú cieľ 
rýchleho členstva v EÚ. Ani časový horizont pristúpenia jednotlivých krajín, ani hospodársky 
rozvoj EÚ sa dodnes nedajú presne predpovedať. Pravdepodobné nie je ani 4 % čerpanie 
štrukturálnych prostriedkov vo všetkých krajinách. Napriek tomu treba zvýrazniť rozmery 
budúcich pristúpení na základe platných štrukturálnych pravidiel. Už z tohto zjednodušeného 
znázornenia je zrejmé, že budúce pristúpenia celkovo predstavujú z dnešného štrukturálneho 
hľadiska preťaženie Spoločenstva.

Výpočty poukazujú aj na skutočnosť, že jednotlivé pristúpenia sa značne líšia vo svojich
dôsledkoch na Úniu. Osobitný prípad predstavuje v každom ohľade Turecko v domnení, že by 
už dnes bolo členom EÚ, keby podľa odhadov získalo zo štrukturálnych fondov podiel 
finančných prostriedkov 27,3 %. Táto suma predstavujúca ročne asi 16 miliárd EUR 
zodpovedá svojou výškou odhadom Európskej komisie, ktoré na rok 2024 pri miere rastu 4 –
5 % a 4 % čerpaní vychádzajú z ročnej sumy 22,4 miliardy EUR.1 Iné odhady vychádzajú na 
rok 2025 len zo štrukturálnej politiky až do 26 miliárd EUR na rok pre Turecko.2

III. Úvahy spravodajcu
Uvedené predpovede rozvoja ukazujú, že prijatím potenciálnych prístupových krajín by sa 
rozdiely v prosperite regiónov v rámci rozšírenej EÚ ešte raz extrémne zväčšili. Táto výzva 
kohéznej politiky zameranej na regionálnu harmonizáciu sa zvyšuje prostredníctvom napätej 
situácie týkajúcej sa verejného rozpočtu a narastajúceho globálneho konkurenčného tlaku aj v 
rámci štátov EÚ 27. Zároveň narastajú očakávania na európsku štrukturálnu politiku, aby 
účinne prispela k Lisabonskej stratégii. Pre európsku regionálnu politiku tak vo väčšej miere 
pribudnú výzvy, rovnako ako prostriedky, poskytnuté pre regionálnu politiku. Zachovanie 
kohéznych cieľov sa môže dosiahnuť len prostredníctvom postupného konania v procese 
rozšírenia ako aj prostredníctvom reforiem súčasných nástrojov na zvýšenie účinnosti. 

Stupňovité modely regionálnej politiky
Aby sa zmiernili následky pre Úniu a zároveň ponúkli potenciálnym prístupovým krajinám 
zaujímavé perspektívy nezávisle na plnom členstve v Únii, mala by Komisia vyvinúť 
postupné koncepty, ktoré by v rámci kohéznej politiky umožnili ďalšie rozlíšenie medzi 
predvstupovou pomocou a plným členstvom. Platí to najmä pre Turecko. Treba vytvoriť 
príslušné koncepty štrukturálnej politiky v závislosti od hospodárskeho a politického pokroku 
prístupových krajín, ktoré môžu byť výrazom osobitnej formy členstva v EÚ resp. ako EHP + 
členstvo. Musí sa však umožniť aj odstrániť, resp. vynechať štrukturálne opatrenia. Ďalej 
treba vo väčšej miere definovať aj štrukturálne komponenty v rámci „posilnenej politiky 
susedstva“.

  
1 Otázky v súvislosti s možným členstvom Turecka v Európskej únii, pracovný dokument útvarov Komisie 
SEK(2004) 1202, október 2004.
2 Vstup Turecka do EÚ: Koľko bude stáť spoločná poľnohospodárska politika, Harald Grethe. Humboldtova 
univerzita Berlín, poľnohospodárstvo 54 (2005) zošit 2/ 2005.
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Zložky účinnej regionálnej politiky
Účinnosť regionálnej politiky by sa dala zachovať či dokonca posilniť prostredníctvom 
pákového efektu financovania z pôžičiek aj pri finančne malých transakciách. Vyšší stupeň 
účinnosti európskej podpory by sa mohol dosiahnuť prostredníctvom väčších podielov 
národného spolufinancovania a zjednodušených možnostiach súkromného 
spolufinancovania európskych programov. Malo by sa uvažovať o súvislosti medzi 
účinnosťou kohéznej politiky a národnými hospodárskymi politikami. Spoločenstvo by preto 
udeľovanie prostriedkov mohlo naviazať na národnú politiku rastu.

Fondy by sa mali podrobiť dôkladnému preskúmaniu aj po obsahovej stránke. Najmä 
programy na podporu regionálnej konkurencieschopnosti by sa mali väčšmi zameriavať na 
internacionalizáciu regionálneho hospodárstva a na výstavbu medzinárodných 
kľúčových infraštruktúr na vyvolanie väčších podnetov na rast. Štrukturálne fondy musia 
zohrávať väčšiu úlohu pri zmiernení demografických zmien a globalizácii. Kriticky treba 
preskúmať aj účinnosť prevádzkových dotácií, keďže ako miestny faktor nesmú mať žiaden 
rozhodujúci význam.
Nakoniec treba posilniť transparentnosť rozdeľovania prostriedkov. Len ak bude 
dostatočne zrejmé, ako a kde presne sa prostriedky zo štrukturálnych fondov používajú, môže 
byť úspešné aj preskúmanie politického zoznamu cieľov. Dôležitý je aj boj proti korupcii a 
podvodu a musia sa vytvoriť nevyhnutné predpoklady na vstup do európskej kohéznej 
politiky.

O kritériách ďalšieho rozvoja kohéznej politiky sa bude diskutovať spolu s preskúmaním 
rozpočtu na rok 2008/2009, ako aj pri budúcom hodnotení kohéznej politiky a predvstupovej 
pomoci.


