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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Zelenej knihe o územnej súdržnosti a stave diskusie o budúcej reforme kohéznej 
politiky
(2008/2174(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na piatu správu o pokroku v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti -
Prosperujúce regióny, prosperujúca Európa (KOM(2008)0371),

– so zreteľom na Zelenú knihu o územnej súdržnosti – Z územnej rozmanitosti urobiť 
prednosť (KOM(2008)0616),

 so zreteľom na články 158 a 159 Zmluvy o ES,

 so zreteľom na štvrtú správu o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (KOM(2007)0273),

– so zreteľom na územnú agendu EÚ a Lipskú chartu o udržateľných európskych mestách 
a na implementáciu akčného programu územnej agendy,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 21. februára 2008 o štvrtej správe o hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti1 a o hodnotení územnej agendy a Lipskej charty: smerom k 
dosiahnutiu európskeho akčného programu územného rozvoja a územnej kohézie2 a na 
svoje uznesenie z 21. októbra 2008 o riadení a partnerstve3,

– so zreteľom na správu Európskej monitorovacej siete územného plánovania (ESPON) 
nazvanú Územná budúcnosti – územné scenára pre Európu a správu Európskeho 
parlamentu Regionálne rozdiely a súdržnosť: aké stratégie pre budúcnosť?

– so zreteľom na závery Konferencie o územnej súdržnosti a budúcnosti kohéznej politiky 
konanej v Paríži v dňoch 30. – 31. októbra 2008,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0000/2008),

A. keďže Lisabonskú zmluvu, ktorá uchováva územnú súdržnosť medzi základnými cieľmi 
únie spolu s hospodárskou a sociálnou súdržnosťou, ešte neratifikovali všetky členské 
štáty EÚ;

B. keďže koncepcia územnej súdržnosti bola vždy skrytá v kohéznej politike od jej začiatkov 
a v jadre jej rozvoja; keďže Lisabonskej zmluve a Zelenej knihe o územnej súdržnosti sa 
podarilo túto koncepciu zviditeľniť a urobiť ju explicitnejšou;

C. keďže kohézna politika už zaznamenala úspechy pri vytváraní dôležitej synergie s inými 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0068.
2 Prijaté texty, P6_TA(2008)0069.
3 Prijaté texty, P6_TA(2008)00492.
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politikami Spoločenstva zameranými na posilňovanie ich vplyvu v praxi a na prospech 
európskych občanov a synergie, ktoré vznikli medzi kohéznou politikou a výskumom a 
inováciami alebo lisabonskou stratégiou, sú úspechom, ktorý priniesol hmatateľné 
pozitívne výsledky;

Stav rozpravy o budúcnosti kohéznej politiky EÚ

1. súhlasí s hlavnými závermi verejných diskusií o budúcnosti kohéznej politiky EÚ, ktoré 
sa uvádzajú v piatej správe o pokroku v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti;
vyjadruje spokojnosť s veľkým záujmom, s akým rozliční aktéri v oblasti regionálnej 
politiky pristupovali k tejto rozprave;

2. s radosťou konštatuje, že tieto závery do veľkej miery zodpovedajú názoru, ktorý vyjadril 
vo svojom uznesení z 21. februára 2008; pripomína, že toto uznesenie bolo prvým 
príspevkom Parlamentu do verejnej rozpravy;

3. všíma si, že názor vyjadrený v uvedenom uznesení z 21. februára 2008 obsahuje 
odmietnutie všetkých pokusov o opätovné znárodnenie a prísľub na presadzovanie 
jednotnej politiky Spoločenstva, ktorá by mala dokázať riešiť spoločné problémy, ako sú 
globalizácia či klimatické a demografické zmeny, migrácia, energetická účinnosť; pevné 
presvedčenie, že táto politika by sa mala vzťahovať na všetky regióny EU, pričom bude 
prínosom pre každého; potrebu určenia priorít pri výdavkoch štrukturálnych politík EÚ 
a opatrení a schválenie „vyčleňovacieho“ cvičenia; ako aj potrebu synergie v praxi 
a prepojenie rôznych sektorových politík s cieľom dosiahnuť optimálny výsledok pre rast 
a rozvoj v praxi;

4. je presvedčený, že územná súdržnosť je ústrednou témou rozvoja kohéznej politiky EÚ;
domnieva sa preto, že rozprava o Zelenej knihe o územnej súdržnosti priamo súvisí 
s budúcou reformou regionálnej politiky EÚ;

Hodnotenie Zelenej knihy o územnej súdržnosti

5. rozhodne víta schválenie Zelenej knihy o územnej súdržnosti Európskou komisiou, čo je 
reakciou na dlhodobú požiadavku Európskeho parlamentu; plne podporuje rozhodnutie 
o vypracovaní analýzy územnej súdržnosti, ktorá sa už dlho objavuje v popredí každej 
rozprave o regionálnej politike napriek skutočnosti, že Lisabonská zmluva ešte nie je 
ratifikovaná;

6. domnieva sa, že zelenej knihe chýba ambícia do takej miery, že neposkytuje jasnú 
definíciu územnej súdržnosti, a preto výrazne neposúva vpred chápanie tejto novej 
koncepcie; navyše vyjadruje poľutovanie, že zelená kniha nevysvetľuje, ako sa územná 
súdržnosť začlení do existujúceho rámca kohéznej politiky a ako sa stane akcieschopná 
pre ďalšie programovacie obdobie;

7. víta analýzu obsiahnutú v zelenej knihe, ktorá definuje tri kľúčové koncepcie, ktoré by 
mali mať ústredné miesto v rozvoji územnej súdržnosti: sú to koncentrácia, prepojenie a 
spolupráca: domnieva sa, že tieto koncepcie môžu poskytovať riešenie niektorých 
základných prekážok, ktoré brzdia harmonický vývoj Únie, ako sú negatívne dôsledky 
súvisiace s koncentráciou hospodárskej činnosti, rozdiely v prístupe k trhom a službám 
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z dôvodu vzdialenosti a rozdiely spôsobené hranicami medzi členskými štátmi, ale aj 
regiónmi;

8. víta začiatok verejných diskusií o územnej kohézii, čo sa požaduje v zelenej knihe;
domnieva sa, že úspech všetkých verejných diskusií priamo závisí od čo najširšej účasti 
rozličných zainteresovaných strán a zástupcov občianskej spoločnosti; vyzýva príslušné 
národné a miestne orgány, aby bezodkladne rozširovali relevantné informácie zamerané 
na zvyšovanie informovanosti o význame tejto novej koncepcie;

9. domnieva sa, že koordinácia všetkých sektorových politík Spoločenstva, ktoré majú 
výrazný územný vplyv, by mala mať ústredné postavenie v rozvoji územnej súdržnosti;
vyjadruje preto poľutovanie, že relevantná analýza v zelenej knihe sa obmedzuje na 
vymenovanie týchto politík EÚ bez toho, aby navrhovala spôsoby na zlepšenie synergie 
medzi nimi, či dokonca metód na skutočné meranie územných dôsledkov týchto politík;

10. vyjadruje súhlas s prístupom nezačleňovania nijakého odkazu do možných rozpočtových 
a finančných implikácií územnej súdržnosti do zelenej knihy ani do verejnej rozpravy;
domnieva sa, že táto analýza by bola predčasná, pokým všetky zainteresované strany 
jasne nedefinujú koncepciu a neporozumejú jej; navrhuje, aby sa tieto úvahy robili 
v rámci nasledujúceho finančného výhľadu;

Analýza koncepcie územnej súdržnosti

11. schvaľuje stanovisko k zelenej knihe, že územná súdržnosť má zabezpečiť harmonický 
rozvoj miest s rozličnými charakteristikami a špecifikami, aby obyvatelia mohli v čo 
najvyššej miere využívať podstatné črty rozličných území; zdôrazňuje skutočnosť, že 
územná súdržnosť je horizontálnou koncepciu, ktorá podopiera rozvoj Únie ako celku 
tým, že rozmanitosť mení na výhodu všetkých jej regiónov; je rozhodne presvedčený, že 
územná súdržnosť by mala zabrániť perspektíve asymetrickej Únie;

12. domnieva sa, že územná súdržnosť je jednoznačná koncepcia, ktorá by mala poskytnúť 
hmatateľný prínos pre hospodársku a sociálnu súdržnosť; zdôrazňuje, že tri zložky 
súdržnosti (hospodárska, sociálna a územná) by sa mali navzájom dopĺňať a podporovať, 
pričom by si však mali zachovať samostatné poslanie v rámci jednotnej integrovanej 
koncepcie; domnieva sa preto, že by nijaký z týchto cieľov by sa nemal uprednostňovať.

13. víta závery výskumu budúcich rozvojových scenárov pre európske územie do roku 2030 
realizovaného sieťou ESPON, ktorý prináša hmatateľné údaje na podporu politickej 
rozpravy o tvare EÚ a národných politík, aby sa mohli vypracovať správne nástroje na 
zabraňovanie polarizácii a vyľudňovaniu území EÚ a na vytváranie optimálnych 
podmienok kvalitného života pre svojich občanov;

14. zdôrazňuje, že jedným z hlavných cieľov územnej súdržnosti je zabezpečenie toho, aby 
pokrok a rast dosiahnutý na konkrétnom území bol prínosom pre celý región a pre celé 
územie EÚ; domnieva sa v tejto súvislosti, že špičkové strediská a zoskupenia 
výskumných a inovačných stredísk sú veľmi dôležité pre hospodársky úspech, vedecké 
objavy, technologické inovácie a pracovné miesta a že by sa malo viac podporovať 
vzájomné pôsobenie a prenášanie vedomostí medzi týmito strediskami a okolitými 
regiónmi;
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15.  zdôrazňuje dôležitý príspevok jednotného trhu k hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; zdôrazňuje význam verejných služieb vo vzťahu k trvalo udržateľnému 
hospodárskemu a sociálnemu rozvoju, ako aj potrebu sociálne a regionálne spravodlivého 
prístupu k službám všeobecného záujmu; zastáva názor, že na základe zásady subsidiarity 
a právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži by národné, regionálne a miestne orgány 
mali niesť zodpovednosť za definovanie, organizovanie, financovanie a monitorovanie 
služieb všeobecného záujmu; domnieva sa však, že úvahy o spravodlivom prístupe 
občanov k službám by sa mali zahrnúť do rozpravy o územnej súdržnosti;

16. konštatuje, že zelená kniha si všíma konkrétne rozvojové zmeny regiónov s osobitnými 
zemepisnými črtami, ako sú hornaté regióny, ostrovné regióny a riedko obývané regióny; 
ďalej konštatuje, že pohraničné regióny sa stretávajú s osobitnými politickými 
problémami z hľadiska dostupnosti, kvality a efektivity; odmieta názor, že územná 
súdržnosť by mala byť politikou výhradne zameranou na riešenie problémov regiónov; 
domnieva sa však, že osobitná pozornosť by sa mala venovať rozvoju týchto regiónov, 
aby mohli kompenzovať svoje nevýhody a aby mohli účinne prispievať k harmonickému 
rozvoj Únie ako celku;

17. je presvedčený, že územná súdržnosť by sa nemala obmedzovať len na účinky 
regionálnej politiky EÚ na európske územie, ale mala by sa zaoberať aj územným 
rozmerom iných sektorových politík Spoločenstva s výrazným územným účinkom; 
v súvislosti si územnou súdržnosťou zdôrazňuje význam zlepšovania synergie medzi 
rozličnými politikami Spoločenstva s cieľom koordinovať a maximalizovať ich územný 
vplyv v praxi; konštatuje však, že všetky politiky Spoločenstva si zachovajú svoju 
autonómiu a že tento proces neznamená podriadenie sa jednej politiky druhej politike;

Odporúčania pre budúcnosť územnej súdržnosti

18. očakáva, že verejná diskusia vyústi do jasnej definície územnej súdržnosti, s ktorou budú 
všetci zainteresovaní aktéri v tejto oblasti vo všeobecnosti súhlasiť, ktorou sa budú riadiť
a ktorá bude pre nich zrozumiteľná; domnieva sa, že táto definícia poskytne jasnosť 
a transparentnosť a mala by sa zameriavať na prínos územnej súdržnosti do tradičného 
rámca kohéznej politiky, ktorý sa od nej očakáva;

19. naliehavo vyzýva Komisiu, aby po skončení verejnej diskusie vydala bielu knihu o 
územnej súdržnosti; je presvedčený, že biela kniha poslúži ako nástroj na konsolidáciu 
pojmu územnej súdržnosti, ako aj na navrhovanie konkrétnych ustanovení a politických 
akcií, ktoré by sa mali predstaviť v legislatívnom balíku o štrukturálnych fondoch po 
roku 2013;

20. očakáva, že tri koncepcie koncentrácie, prepojenia a spolupráce, z ktorých vychádza 
analýza územnej súdržnosti v zelenej knihe, treba ďalej rozvíjať a premeniť na konkrétne 
politické možnosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vysvetlila, ako tieto koncepcie 
začlení do legislatívneho rámca po roku 2013;

21. požaduje výrazné posilnenie cieľa európskej územnej spolupráce na nasledujúce 
programovacie obdobie; je presvedčený o prínose tohto cieľa v záujme Európy, 
v neposlednom rade pre priame zapojenie regionálnych a miestnych orgánov do 
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plánovania a realizácie príslušných programov cezhraničnej, medzinárodnej 
a medziregionálnej spolupráce; v tomto zmysle zdôrazňuje význam cezhraničného 
rozmeru a príslušných operačných programov európskej susedskej politiky;

22. domnieva sa, že územná súdržnosť by sa mala rozvíjať ako horizontálna zásada, ktorá 
podopiera všetky politiky a činnosti Spoločenstva; je presvedčený, že vývoj zásady trvalo 
udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia by mal byť príkladom toho, ako 
začleniť územnú súdržnosť do budúceho rozvoja všetkých príslušných politík 
Spoločenstva;

23. v súvislosti s územnou súdržnosťou zdôrazňuje potrebu vypracovania dodatočných 
kvalitatívnych ukazovateľov, ktorých účelom je lepšia príprava a implementácia 
zodpovedajúcich politík v praxi, berúc do úvahy rozličné územné špecifiká; zdôrazňuje 
však, že HDP zostáva jediným kritériom spôsobilosti na prijímanie finančnej pomoci zo 
štrukturálnych fondov;

24. je presvedčený, že v záujme lepšej koordinácie územného vplyvu sektorových politík 
Spoločenstva treba lepšie chápať a merať tieto vplyvy; preto naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby vypracovala hodnotenie územného vplyvu týchto politík; očakáva, že Komisia 
predloží aj konkrétne spôsoby na vytvorenie synergie medzi územnými a sektorovými 
politikami;

25. pripomína svoju dlhodobú požiadavku na vypracovanie súhrnnej stratégie EÚ pre regióny 
s osobitnými zemepisnými črtami, ktorá im pomôže pri lepšom riešení problémov a úloh, 
s ktorými sa stretávajú; je presvedčený, že stratégia EÚ by sa mala zaoberať aj tým, ako 
možno politiky Spoločenstva prispôsobiť potrebám a výhodám týchto území;

26. zdôrazňuje však, že vypracúvanie dodatočných ukazovateľov a územných hodnotení by 
nemalo byť príčinou väčšej byrokracie či ďalších prieťahov pri implementovaní nových 
politík a činnosti na podporu územnej súdržnosť; zdôrazňuje potrebu priamych výsledkov 
vyplývajúcich zo zapracovania územnej súdržnosti do budúceho balíka programov na 
využívanie štrukturálnych fondov;

27. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o splnenie cieľov okruhu 4 
prvého akčného programu na implementáciu územnej agendy Európskej únie pri 
získavaní poznatkov o územnej súdržnosti a udržateľnom územnom plánovaní, budovaní 
perspektív a analyzovaní vplyvov, a uznáva ústredné postavenie ESPON v tomto procese;

28. s veľkým záujmom konštatuje, že v piatej správe sa po prvýkrát konkrétne hovorí  o 
„regiónoch s prechodným financovaním“, ktoré predstavujú medzistupeň medzi 
„regiónmi konvergencie“ a „regiónmi konkurenčnosti a zamestnanosti“; uznáva, že sa 
treba samostatne venovať regiónom, v ktorých sa postupne začína alebo končí 
poskytovanie pomoci, a teda sa nachádzajú niekde medzi dvoma stanovenými cieľmi; 
v súvislosti s územnou súdržnosťou vyzýva Komisiu, aby vypracovala podrobnejší 
systém postupnej prechodnej pomoci regiónom, ktoré čoskoro prekročia prah 75 % HDP, 
s cieľom zabezpečiť im jasnejší štatút a väčšiu istotu rozvoja;

29. domnieva sa, že zaujatie integrovaného postoja bude mať väčšiu šancu na úspech, ak 
regionálne a miestne orgány, ako aj zainteresované subjekty, ktoré majú celkový prehľad 
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a chápu potreby a špecifiká daného územia, sa od samého začiatku podieľajú na 
vypracovaní a realizácii rozvojových stratégií pre každé územie;

30. uznáva, že územná súdržnosť predstavuje niektoré nové myšlienky o tom, ako zlepšiť 
riadenie kohéznej politiky; súhlasí s názorom, že pre rozličné problémy treba využívať 
rozličné územné meradlá, a preto nadväzovanie skutočných partnerstiev medzi všetkými 
stranami zainteresovanými v regionálnom a miestnom rozvoji na rozličných úrovniach je 
podmienkou v procese prípravy územnej súdržnosti, a vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vyvinuli všetko možné úsilie o rozvoj tohto mnohoúrovňového územného riadenia; 
domnieva sa, že v územnej súdržnosti by malo ísť o identifikáciu primeranej územnej 
úrovne, ktorá by sa zaoberala každou politikou či každým opatrením;

31 poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto iniciatívna správa je reakciou na Zelenú knihu o územnej súdržnosti a obsahuje aj 
niektoré všeobecné úvahy o stave diskusie o budúcnosti kohéznej politiky EÚ, prezentovanej 
v piatej správe o pokroku v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Ponúka analýzu 
zelenej knihy a predkladá niektoré základné myšlienky ako odpoveď na tento dôležitý 
politický dokument. Výbor pre regionálny rozvoj považuje za dôležité, aby Európsky 
parlament schválil jasnú víziu nielen v súvislosti s chápaním a úlohou územnej súdržnosti, ale 
aj s budúcnosťou regionálnej politiky EÚ.

Východiská

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

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

Stav rozpravy o budúcnosti kohéznej politiky

Výsledky verejnej diskusie o budúcnosti kohéznej politiky EÚ sa uvádzajú v piatej správe o 
pokroku v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Správa o pokroku sa skladá z dvoch 
častí.  Parlament schvaľuje hlavné závery tohto konzultačného procesu (ku ktorému prišlo 
viac ako 100 príspevkov). Tieto závery sa plne zhodujú so stanoviskami, ktoré EP zaujal vo 
svojej správe k štvrtej správe o súdržnosti (spravodajca: Ambroise Guellec). Medzi tieto 
stanoviská patrí odmietnutie všetkých pokusov o opätovné znárodnenie a prísľub na 
presadzovanie jednotnej politiky Spoločenstva, ktorá by mala dokázať riešiť problémy, ako sú 
globalizácia či klimatické a demografické zmeny. EP vo svojej správe tiež vyjadruje 
presvedčenie, že táto politika by sa mala dotýkať všetkých regiónov EÚ a predstavovať 
pridanú hodnotu pre každého, nielen pre najchudobnejšie konvergenčné regióny. Zdôrazňuje 
aj potrebu synergie v praxi a prepojenie rôznych sektorových politík, aby sa podarilo 
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dosiahnuť optimálny výsledok rastu a rozvoja v praxi.

Obsah zelenej knihy Komisie

Európska komisia 6. októbra 2008 konečne prijala Zelenú knihu o územnej súdržnosti s 
názvom Z územnej rozmanitosti urobiť prednosť. Kniha neposkytuje definíciu územnej 
súdržnosti. Namiesto toho otvára rozsiahlu diskusiu s regionálnymi a miestnymi orgánmi, 
združeniami, mimovládnymi organizáciami a občanmi zameranú na prehĺbenie spoločného 
chápania tejto novej koncepcie a jej dôsledkov pre budúcnosť regionálnej politiky EÚ. 
Komisia preto vydala zoznam konkrétnych otázok venujúcich sa rozličným aspektom, vrátane 
definície tohto pojmu. Verejná diskusia bude pokračovať až do konca februára 2009.

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

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

 Koncentrácia prináša so sebou výhody, ako sú vyššia produktivita a tvorivosť, no má 
aj negatívne účinky, predovšetkým čo sa týka ekologických nákladov, preťaženosti 
cestnej siete, cien pozemkov a sociálneho vylúčenia. V územnej súdržnosti teda ide 
o využívanie výhod koncentrácie, pričom treba zabraňovať nadmernej koncentrácii 
rastu a o uľahčovanie prístupu k rastúcim výnosom koncentrácie na všetkých 
územiach.

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

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

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

Všeobecné pripomienky spravodajcu

A. ZELENÁ KNIHA

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

 Definícia: Táto zelená kniha však nespĺňa cieľ úplne, keďže napriek pôvodným 
očakávaniam neprináša žiadnu konkrétnu definíciu nového pojmu. To konkrétne 
znamená ďalšie zdržanie pri zavádzaní pojmu územná súdržnosť do praxe. Treba 
zdôrazniť, že od Európskeho parlamentu sa očakáva jasná definícia územnej 
súdržnosti na základe verejnej diskusie, s ktorou budú všetci zainteresovaní aktéri v 
tejto oblasti vo všeobecnosti súhlasiť, ktorou sa budú riadiť a ktorá bude pre nich 
zrozumiteľná.

 Verejná diskusia: Spravodajca víta začiatok verejnej diskusie na tému územnej
súdržnosti. Úspech tohto procesu priamo závisí od čo najširšej účasti rozličných 
zainteresovaných strán a zástupcov občianskej spoločnosti na diskusii, pričom 
poslanci Európskeho parlamentu sa musia účinne pričiniť o propagáciu Zelenej knihy 
o územnej súdržnosti medzi európskymi občanmi.

 Očakávané zverejnenie bielej knihy: Spravodajca je presvedčený, že Európsky 
parlament by mal rozhodne požadovať, aby po skončení verejnej diskusie vydala biela 
kniha o územnej súdržnosti. Ďalej sa domnieva, že vydanie bielej knihy by mohla 
pripraviť pôdu na transformáciu územnej súdržnosti na konkrétne ustanovenia, ktoré 
by sa mali predstaviť v budúcom legislatívnom balíku o štrukturálnych fondoch pre 
programovacie obdobie po roku 2013.

 Finančné hľadiská: Spravodajca súhlasí s tým, že zo súčasnej diskusie by sa mali 
vylúčiť všetky odkazy na rozpočtové a finančné dôsledky územnej súdržnosti.
Domnieva sa, že pozícia Európskeho parlamentu by sa mala obmedziť skôr na 
politické aspekty tohto nového cieľa a až neskôr by mala vyjadriť či, ako a do akej 
miery by táto nová koncepcia mohla ovplyvniť rozpočet EÚ na obdobie po roku 2013.

B. POJEM ÚZEMNÁ SÚDRŽNOSŤ

Analýza nového pojmu: Spravodajca sa domnieva, že územná súdržnosť je jednoznačná 
koncepcia, ktorá by mala poskytnúť hmatateľný prínos pre hospodársku a sociálnu 
súdržnosť. Tri zložky súdržnosti (hospodárska, sociálna a územná) by sa mali navzájom 
dopĺňať a podporovať, a súčasne si zachovať samostatné poslanie v rámci jednotnej 
integrovanej koncepcie. Preto by žiaden z týchto pojmov nemal byť uprednostňovaný.
Súčasná diskusia by sa nemala zameriavať len na definovanie pridanej hodnoty územnej 
súdržnosti a konkrétnych prínosov, ktoré by jej uplatnenie v praxi malo priniesť 
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európskym občanom, ale tiež zvážiť ako túto myšlienku pretvoriť do budúcej regionálnej 
politiky EÚ.

Odmietnutie vyhliadok na asymetrickú Európu: Spravodajca má pocit, že harmonický 
rozvoj Únie bude účinne prispievať k zväčšovaniu konkurenčnej výhody hospodárstva 
EÚ. Územnú súdržnosť preto možno interpretovať len ako horizontálny pojem, ktorý 
podporí rozvoj Únie ako celku. Výzvou pre nás je zvoliť efektívnejšie prostriedky, ktoré 
nám pomôžu tento cieľ dosiahnuť. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá práca Európskej 
monitorovacej siete územného plánovania (ESPON), ktorá sa usiluje ukázať vplyv 
rozličných rozvojových modelov na územný rozvoj EÚ. Táto práca by mala viesť aj k 
vypracovaniu dodatočných kvalitatívnych ukazovateľov na riešenie územných špecifík a 
na pomoc pri príprave a realizácii zodpovedajúcich politík v praxi.

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

Naplno využiť potenciál každého regiónu: V rámci Európskej únie neexistuje žiaden 
univerzálny model, ktorý by rovnako vyhovoval všetkým regiónom. Rôznorodosť Európy 
je vlastne jej silou. Je dôležité identifikovať prínosy každého európskeho regiónu a stavať 
na nich, čo umožní zvýšiť ich konkurencieschopnosť a zaručiť rast a prosperitu.
Spravodajca považuje v tomto smere za veľmi dôležitý príspevok bývalého fínskeho 
premiéra pána Eska Aha, ktorý nedávno vyšiel v denníku Financial Times (zverejnený 
16. 7. 2008). Pán Aho uvádza, že Európska únia by sa mala v rámci svojho územia 
zamerať na vytváranie stredísk typu kalifornského Silicon Valley. Je veľmi dôležité 
koncentrovať zdroje do niekoľkých existujúcich stredísk a nemíňať peniaze na všetky 
strany s obmedzenými šancami na úspech. Inými slovami, nie každý región má potenciál 
alebo zdroje na to, aby sa stal špičkovým strediskom; toto nie je cieľ, o splnenie ktorého 
by sme sa mali usilovať. EÚ by mala obmedziť svoj prístup v tomto smere.

Zdôraznenie európskeho cieľa územnej spolupráce: Prínos tohto cieľa pre celú Európu je 
jednoznačný a nepopierateľný. Priama účasť regionálnych a miestnych orgánov na 
plánovaní a realizácii príslušných programov cezhraničnej, nadnárodnej 
a medziregionálnej spolupráce je ďalším pozitívnym znakom pre budúci rozvoj tejto 
politiky a jej cieľa. V tomto smere treba tiež zdôrazniť dôležitosť cezhraničného rozmeru 
a príslušných operačných programov európskej susedskej politiky. Táto kapitola v rámci 
regionálnej politiky EÚ priniesla úspech, ktorý je potrebné náležite posilniť aj 
v nasledujúcom programovom období.

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

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

Územné riadenie: Zelená kniha považuje lepšie územné riadenie za kľúč k 
budúcemu úspešnému uplatňovaniu politiky súdržnosti. Na základe záverov správy EP 
o riadení a partnerstve na vnútroštátnej a na regionálnej úrovni a o základe pre projekty v 
oblasti regionálnej politiky (spravodajca: Jean Marie Beaupuy), ktorú EP prijal 18. 
septembra 2008, sa spravodajca zameriava na potrebu podpory systému viacúrovňového 
riadenia a určenia príslušnej územnej úrovne, na ktorej by bolo možné efektívne 
zasahovať v jednotlivých štádiách plánovania a realizácie programu. Riadna pozornosť sa 
venovala dôležitosti vytvárania nových územných partnerstiev, čo musí byť stredobodom 
záujmu každej príslušnej analýzy zelenej knihy.

Regióny s prechodným financovaním: Spravodajca konštatuje, že Komisia  po prvý raz 
v piatej správe po prvýkrát konkrétne hovorí o „regiónoch s prechodným financovaním“, 
ktoré predstavujú medzistupeň medzi „regiónmi konvergencie“ a „regiónmi 
konkurenčnosti a zamestnanosti“. Zdá sa, že je to prvý pokus vyčleniť samostatnú 
kategóriu pre regióny, v ktorých sa postupne začne alebo skončí poskytovanie pomoci, 
a teda sa nachádzajú niekde medzi dvoma stanovenými cieľmi. Spravodajca plne 
schvaľuje tento prístup v kontexte územnej súdržnosti nielen preto, že znamená jasnejšiu 
kategorizáciu týchto regiónov, ale aj vzhľadom na skutočnosť, že treba vypracovať a 
uplatňovať komplexnejší systém prechodnej finančnej pomoci pre regióny, ktoré čoskoro 
prekročia hranicu 75 % HDP.

V Zelenej knihe o územnej súdržnosti sa objavujú aj zmienky o iných otázkach, ktoré 
treba brať do úvahy, ako sú prístup k službám všeobecného záujmu alebo vytvorenie 
dodatočných ukazovateľov na lepšie monitorovanie charakteristík a tendencií územnej 
súdržnosti. V správe sa predkladajú spravodajcove názory na všetky tieto témy.

Záver

V predloženej správe sa vyjadruje viacero úvah o referenčných oznámeniach Komisie 
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a venuje sa pozornosť návrhom Komisie, členských štátov a regionálnych a miestnych 
orgánov s cieľom pripraviť pôdu na lepšie pochopenie toho, čo by územná súdržnosť mohla 
byť a aké dôsledky by mohla predstavovať pre všetky strany zainteresované na začleňovaní 
územného rozmeru do kohéznej politiky.

Oveľa dôležitejšie je však to, že na základe správy by sa mala konsolidovať pozície 
Európskeho parlamentu v celoeurópskej diskusii o územnej súdržnosti, pretože táto diskusie 
bude mať veľký vplyv na rozsiahlejšiu diskusiu o budúcnosti regionálnej a kohéznej politiky 
po roku 2013 a o forme štrukturálnych fondov v nasledujúcom programovacom období.


