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dezignovaná komisárka pre súdržnosť a reformy 

 

1. Všeobecná spôsobilosť, angažovanosť na európskej úrovni a osobná nezávislosť 

Ktoré aspekty vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité na to, aby ste 

sa stali komisárkou a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za 

ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo vás motivuje? Ako budete prispievať 

k návrhu strategického plánu Komisie? Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako 

ho budete začleňovať do všetkých oblastí politiky svojho portfólia? 

Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 

zabezpečili, aby žiadna vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla 

spochybniť plnenie vašich úloh v rámci Komisie? 

Mám ekonomické vzdelanie a v tejto oblasti som získala titul PhD a magisterský titul so 

zameraním na európsku integráciu a regionálne politiky (Spojené kráľovstvo, 1981). Trinásť 

rokov (1979 – 1992) som pracovala ako ekonómka vrátane pedagogickej činnosti na 

univerzite. Od roku 1988 som bola podpredsedníčkou verejnej inštitúcie pre regionálny rozvoj 

v severnom regióne Portugalska (Comissão de Coordenação da Região do Norte). Počas tohto 

obdobia som bola zodpovedná za „integrované rozvojové opatrenia“ podporované Európskou 

úniou (Operação Integrada de Desenvolvimento) v oblasti, kde prevláda textilný priemysel 

(Vale do Ave). V rokoch 1995 a 1999 som bola portugalskou ministerkou životného 

prostredia, od roku 1999 do 2002 ministerkou pre plánovanie (územný a regionálny rozvoj) 

a v tejto funkcii som pre Portugalsko viedla rokovania s Európskou komisiou o balíku 

európskych štrukturálnych a kohéznych fondov (QCA III 2000 – 2006) a zabezpečila 

príslušnú vnútroštátnu riadiacu štruktúru. Po dvoch rokoch, počas ktorých som bola 

poslankyňou portugalského Republikového zhromaždenia (2002 – 2004), som bola v roku 

2004 zvolená do Európskeho parlamentu, kde som aktívne pokračovala v práci a angažovala 

sa vo výbore ECON. V júni 2016 som prestala pracovať ako poslankyňa Európskeho 

parlamentu a stala som sa členkou rady centrálnej banky Portugalska a od roku 2017 jej 

viceguvernérkou zodpovednou za dohľad nad bankami. 

Keďže som sa počas celého svojho života (dokonca ešte pred pristúpením Portugalska 

k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu) pracovne venovala európskym záležitostiam, 

verím, že som získala dostatočné akademické vedomosti a praktické skúsenosti, aby som sa 

podieľala na napĺňaní všeobecného európskeho záujmu a plnila svoje úlohy v rámci portfólia 

súdržnosť a reformy. 

Súdržnosť je strategickou politikou nevyhnutne potrebnou pre prežitie európskeho projektu. 

Faktom je, že blahobyt, ktorý prináša európsky vnútorný trh posilnený vďaka účasti na 

menovej a bankovej únii (v prípade niektorých členských štátov), nevedie automaticky 
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k všeobecnému a vyváženému prerozdeleniu tohto blahobytu medzi všetkých občanov vo 

všetkých regiónoch. V súčasnom globalizovanom konkurenčnom svete, kde vládne silná 

a často tvrdá konkurencia, tento problém narastá. Na to, aby bol možný vývoj orientovaný na 

budúcnosť, sú potrebné opatrenia zamerané na transformáciu a adaptáciu. 

Európsky projekt bol vybudovaný v záujme európskych občanov bez ohľadu na miesto, kde 

sa narodili. To nás všetkých zaväzuje veľkou zodpovednosťou vytvoriť správne nástroje na 

zrýchlený proces konvergencie menej prosperujúcich regiónov a krajín smerom k vyšším 

úrovniam prosperity a s odhodlaním bojovať za to, aby sa na žiadne krajiny ani regióny 

„nezabudlo“. 

Práve tento cieľ sa politika súdržnosti usiluje dosiahnuť a my si môžeme vziať ponaučenia 

z dlhoročných a bohatých skúseností. Prechod na nové spôsoby práce a prispôsobenie sa im si 

však vyžaduje prijať nové paradigmy, ktoré odlíšia dlhodobý udržateľný rozvoj od 

krátkodobej podpory: povedomie o životnom prostredí a o zmene klímy spolu s rozvojom 

digitálnych kapacít umožnia vývoj orientovaný na budúcnosť. Európsky ekologický dohovor 

spolu s prechodom na zdravú planétu a Európu pripravenú na digitálny vek vytvárajú ideálny 

rámec pre činnosť. Rada by som v súlade s programom, ktorý predstavila zvolená 

predsedníčka Komisie, doplnila ešte jednu skutočnosť, a to potrebu zaručiť, že opatrenia 

v oblasti rozvoja a súdržnosti skutočne prispejú k rodovo vyváženému výsledku, hoci rodová 

rovnosť už je v rámci dnešnej politiky súdržnosti jedným z horizontálnych princípov na 

obdobie 2014 – 2020. 

 

Rôznorodosť kultúr a reality naprieč Európskou úniou je jednou z jej veľmi dôležitých devíz, 

ktorej je potrebné porozumieť a ktorú je potrebné rozvíjať. Problémy v oblasti rozvoja sa 

takisto líšia od vidieckych oblastí až po horské regióny, od najodľahlejších regiónov až po 

upadajúce a starnúce miestne hospodárstva a spoločnosti. Preto je nevyhnutné zaujať prístup 

zdola nahor pri prispôsobovaní rozvojových stratégií každej konkrétnej situácii. Preto plne 

podporujem iniciatívu zvolenej predsedníčky Komisie, ktorá vyzýva všetkých komisárov, aby 

navštívili regióny a rozvíjali časté kontakty na miestnej úrovni a s miestnymi obyvateľmi. 

 

Rôzne problémy si vyžadujú prispôsobené nástroje a opatrenia, či už dlhodobú víziu pre 

vidiecke oblasti a zabezpečenie toho, by sa v plnom rozsahu využili ustanovenia Zmluvy 

v prípade najvzdialenejších regiónov, alebo nadchádzajúce preskúmanie urbánnej agendy. 

 

Pokiaľ ide o moju nezávislosť, prevažnú časť môjho profesijného života som pracovala vo 

verejnom sektore, hájila verejný záujem a dodržovala prísne pravidlá zodpovednosti. Ak 

budem potvrdená vo funkcií komisárky, budem v plnej miere rešpektovať literu a ducha 

Zmluvy vo všetkých jej aspektoch vrátane povinnosti konať v záujme Európskej únie 

a neprijímať žiadne pokyny, najmä pokiaľ ide o povinnosti týkajúce sa nezávislosti, 

transparentnosti, nestrannosti a dostupnosti v zmysle článku 17 ods. 3 Zmluvy o Európskej 

únii (ZEÚ) a článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Rovnako budem 

v plnej miere rešpektovať a dodržiavať kódex správania členov Európskej komisie a jeho 

ustanovenia o konflikte záujmov. Zaväzujem sa bezodkladne aktualizovať svoje vyhlásenie 

o záujmoch, ktoré je verejné, v prípade, že by bola potrebná akákoľvek zmena. 

Pokiaľ ide o uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a začlenenie rodového hľadiska do 

všetkých oblastí politiky môjho portfólia, plne podporujem cieľ, ktorým je Únia pre všetkých, 

ako jednu z hlavných priorít Komisie predsedníčky von der Leyenovej. Uplatňovanie 

hľadiska rodovej rovnosti je tiež kľúčovou prioritou môjho mandátu. Verím, že pre všetkých, 

ktorí majú rovnaké ambície, musia existovať rovnaké príležitosti. Rodová rovnosť je 
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významnou zložkou zdravého hospodárskeho rastu. V súlade s politickými usmerneniami 

zvolenej predsedníčky bude uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti aj prioritou môjho 

mandátu. 

 

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

Ako by ste posúdili svoju úlohu členky kolégia komisárov? V čom by podľa vás mala 

spočívať vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše kroky a za činnosť vašich 

útvarov? 

Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, 

posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich 

z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych iniciatív? Ste 

v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi pripravená 

poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Ak budem potvrdená vo funkcii komisárky, budem niesť plnú politickú zodpovednosť za 

oblasti mojej pôsobnosti. Veľký význam prikladám zásade kolegiality, ktorú budem plne 

rešpektovať. Budem v plnej miere spolupracovať s ostatnými členmi kolégia a zapájať ich do 

prípravy a realizácie politických iniciatív. Aby boli regionálne a národné rozvojové politiky 

účinné, sú potrebné koordinované opatrenia, keďže politiky týkajúce sa životného prostredia, 

klímy, dopravy, vzdelávania, odbornej prípravy a rekvalifikácie pracovnej sily, ako aj všetky 

sektorové politiky a ďalšie politiky by sa v ideálnom prípade mali v súlade s vymedzenou 

stratégiou vzájomne podporovať a urýchľovať konvergenciu s najefektívnejšími oblasťami 

Únie a sveta a viesť k udržateľnému rastu. Uspokojivé výsledky možno dosiahnuť len 

prostredníctvom primeraných a včasne dostupných finančných prostriedkov 

a koordinovaných politických opatrení v rámci kolégia komisárov. 

 

Pokiaľ ide o vzťah s Európskym parlamentom, ktorého poslankyňou som bola dvanásť rokov, 

pevne verím, že je dôležité vytvoriť s Parlamentom dobrý, konštruktívny a transparentný 

vzťah. Účinná medziinštitucionálna spolupráca je nevyhnutná pre fungovanie 

inštitucionálneho systému EÚ a pre efektívnosť a demokratickú legitímnosť rozhodovacieho 

systému EÚ. Opiera sa o konkrétne hlavné zásady, ktorými sú otvorenosť, vzájomná dôvera, 

efektívnosť a pravidelná výmena informácií. Plne sa zaväzujem tieto zásady dodržiavať. 

Politické usmernenia a poverovacie listy zvolenej predsedníčky Komisie Ursuly von der 

Leyenovej v plnej miere odrážajú tieto zásady a zdôrazňujú zámer posilniť osobitný vzťah 

medzi Európskym parlamentom a Komisiou. 

 

Vo všetkých fázach procesu tvorby politík a politického dialógu budem s Parlamentom, 

príslušnými výbormi, ako aj v rámci trialógu samozrejme úzko spolupracovať, a to 

otvoreným, transparentným a konštruktívnym spôsobom. Chcem vybudovať vzťah založený 

na vzájomnej dôvere. Plne si uvedomujem dôležitosť rovnakého prístupu k Parlamentu aj 

Rade. Pre komisára, ktorý je členom kolégia a zodpovedá sa priamo voleným poslancom 

Európskeho parlamentu, je to nevyhnutnosť. Zabezpečím pravidelnú výmenu informácií 

s predsedami príslušných parlamentných výborov, priamu komunikáciu s členmi výborov 

a rovnako zabezpečím svoju účasť na bilaterálnych stretnutiach. 

 

Takisto zabezpečím, aby odpovede poslancov Európskeho parlamentu určené Komisii, ktoré 

patria do mojej právomoci, boli zodpovedané rýchlo a presne. Pred plénum Európskeho 

parlamentu a/alebo jeho výbory predstúpim vždy, keď budem vyzvaná, aby som zodpovedala 

otázku alebo podala konkrétnu odpoveď. 
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Plne sa zaväzujem vykonávať rozsiahle ustanovenia o transparentnosti a toku informácií 

stanovené v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou 

komisiou a Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým zabezpečím, 

aby sa tieto ustanovenia dodržiavali v rámci mojich štruktúrovaných dialógov a ďalších 

kontaktov s parlamentnými výbormi. 

 

Zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová podporuje právo iniciatívy Európskeho 

parlamentu. Zaviazala sa, že jej Komisia bude na uznesenia Parlamentu prijaté väčšinou 

poslancov reagovať prostredníctvom legislatívneho návrhu v plnom súlade so zásadami 

proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. Plne podporujem tento cieľ a súčasť 

záväzku budúceho kolégia komisárov prehĺbiť partnerstvo s Európskym parlamentom. Budem 

úzko spolupracovať s Parlamentom v každej fáze diskusií o uzneseniach podľa článku 225 

ZFEÚ v oblastiach, ktoré patria do mojej pôsobnosti. 

 

Komisia bude v súlade s rámcovou dohodou účinne reagovať na uznesenia Parlamentu do 

troch mesiacov od ich prijatia. Komisia zabezpečí politický dohľad nad týmto procesom. 

 

Plne si uvedomujem, že poskytovanie informácií a dokumentov je základným aspektom 

prehlbovania partnerstva medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Preto sa zaväzujem 

plne vykonávať príslušné ustanovenia rámcovej dohody medzi týmito dvoma inštitúciami, 

ako aj ustanovenia Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Lisabonská zmluva 

stanovuje rovnosť Parlamentu a Rady ako spoluzákonodarcov. Zabezpečím dodržiavanie 

tohto princípu, aj pokiaľ ide o spôsob, akým prebieha výmena informácií v oblastiach mojej 

pôsobnosti. 

 

Čo najskôr začnem spolupracovať so spoluzákonodarcami s cieľom dosiahnuť rýchlu 

dohodu o legislatívnom rámci pre financovanie regionálneho rozvoja na obdobie po roku 

2021. Rýchla dohoda je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby boli programy vytvorené 

a začali sa realizovať od prvého dňa. Budem podporovať členské štáty, regióny a riadiace 

orgány pri príprave ich budúcich programov a rovnako zabezpečím, aby v plnom rozsahu 

a účinne využívali súčasné programy. Investície sa musia premietnuť do reálnej ekonomiky 

a musia byť prínosom pre našich občanov. 

 

Podporím štrukturálne reformy členských štátov zamerané na urýchlenie investícií na 

posilnenie rastu. Štrukturálne reformy sú predpokladom pre rast. Zabezpečím, aby v rámci 

európskeho semestra slúžili tomuto účelu. Budem spolupracovať so spoluzákonodarcami 

s cieľom dospieť k včasnej dohode, pokiaľ ide o Program na podporu reforiem a rozpočtový 

nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť v eurozóne. Vypracujem a predložím návrh 

na zriadenie nového fondu pre spravodlivý prechod, a to v úzkej spolupráci s výkonným 

podpredsedom pre Európsky ekologický dohovor a komisárom pre rozpočet a administratívu. 

Po zavedení týchto nástrojov zabezpečím ich plné vykonávanie. 

 

 

Otázky Výboru pre regionálny rozvoj 

3. Budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2020 

 

Politika súdržnosti je politika vychádzajúca zo zmluvy a hlavný investičný nástroj EÚ, 

čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť a zamestnanosť a tvorí približne tretina rozpočtu 

EÚ. Podporuje harmonický a vyvážený rozvoj celej Únie a jej regiónov. Ako môžete 



 

5 
 

zaručiť súdržnosť a dlhodobú účinnosť fondov v budúcnosti s cieľom dosiahnuť 

hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť EÚ a naďalej prispievať k inteligentnému, 

udržateľnému a inkluzívnemu rastu Únie, keďže neexistuje celoeurópska stratégia 

nadväzujúca na stratégiu Európa 2020, v ktorej by boli stanovené priority Únie na 

nasledujúce desaťročie? Ako vidíte vzájomné pôsobenie budúcej politiky súdržnosti 

s hospodárskymi politikami zameranými na podporu udržateľného rastu (na základe 

cieľov udržateľného rozvoja), inovácie, zamestnanosti, sociálnej súdržnosti, zmiernenia 

zmeny klímy a úlohy politiky súdržnosti v rámci Európskeho ekologického dohovoru? 

Ako zabezpečíte, aby sa ciele politiky súdržnosti vymedzené v článkoch 174 a 175 ZFEÚ 

zohľadňovali v iných politikách EÚ? A ako hodnotíte vplyv iných politík na 

hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť EÚ? 

 

Ak Európsky parlament potvrdí môj mandát, zabezpečenie súdržnosti a dlhodobej účinnosti 

fondov bude jeho kľúčovou prioritou. Spolu s mojimi útvarmi urobíme všetko na 

zabezpečenie toho, aby Európa investovala do všetkých našich regiónov a miest a riešila 

kľúčové štrukturálne výzvy. Mojím mottom bude: „Nezabudnúť na žiadny región ani 

jednotlivca.“ 

 

V období 2021 – 2027 bude tematickú ponuku tvoriť päť „politických cieľov“, ktoré zahŕňajú 

hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a prispievajú k inteligentnému, udržateľnému 

a inkluzívnemu rastu Únie. 

 

Tieto investície prispievajú k cieľom OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Výstupy 

a výsledky politiky súdržnosti sa skutočne sledujú prostredníctvom súboru spoločných 

ukazovateľov výstupov a výsledkov, ktoré sa týkajú mnohých z týchto cieľov. 

 

Investície v rámci politiky súdržnosti podporujú aj Európsky ekologický dohovor. 
Politika súdržnosti poskytuje a naďalej bude poskytovať významnú podporu členským štátom 

a regiónom s cieľom zvýšiť investície, ktoré v nasledujúcich desaťročiach prinesú zníženie 

emisií, čo pomôže pri dosahovaní dlhodobých cieľov v oblasti klímy. K tomuto dlhodobému 

prechodu prispeje najmä podpora energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie 

a nízkouhlíkovej mobility. 

 

Na obdobie 2021 – 2027 sa navrhuje, aby sa fondy politiky súdržnosti zaviazali vyčleniť zo 

svojich výdavkov minimálne 30 % (v prípade Európskeho fondu regionálneho rozvoja) 

a 37 % (v prípade Kohézneho fondu) na ciele v oblasti zmeny klímy. Na základe pozitívnych 

skúseností s Urbánnou agendou pre EÚ môže politika súdržnosti uľahčiť vytváranie 

partnerstiev medzi mestami, regiónmi, členskými štátmi, EÚ a organizáciami 

zainteresovaných strán. To vedie ku konkrétnym riešeniam napríklad v oblasti energetickej 

transformácie, obehového hospodárstva a adaptácie na zmenu klímy. 

 

Na obdobie 2021 – 2027 sa navrhuje, aby sa aspoň 6 % prostriedkov z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (t. j. očakávaných 13 miliárd EUR alebo viac) pridelilo na udržateľný 

rozvoj miest v podobe miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo iného územného 

nástroja. Tento fond v rámci politiky súdržnosti podporuje tie regióny, na ktoré majú politiky 

v oblasti klímy a prechod na čistú energiu najväčší vplyv, keďže sú z hľadiska miestneho 

hospodárstva, zamestnanosti alebo výroby energie závislé od fosílnych palív alebo procesov 

s vysokými emisiami CO2. 
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V rámci politiky súdržnosti takisto existujú dlhodobé skúsenosti so sprievodnou 

štrukturálnou zmenou spojenou s úbytkom priemyselných odvetví s vysokými emisiami 

CO2 (napr. uhoľný priemysel a oceliarsky priemysel). To zahŕňalo a stále zahŕňa investície 

zamerané na zmiernenie sociálnych vplyvov a na podporu ochrany životného prostredia 

a nízkouhlíkového hospodárstva. Patrí sem aj podpora zameraná na riešenie širších výziev 

spojených so spoločenskou transformáciou, napríklad podpora malých a stredných podnikov, 

podnikateľských inkubátorov, inovácií, spolupráce priemyslu a výskumných pracovníkov, 

budovania kapacít a zručnosti, ako aj podpora udržateľnej dopravy a sociálneho začlenenia. 

 

Navyše, ako bolo oznámené v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky, navrhneme 

zriadenie fondu pre spravodlivý prechod, aby sme ponúkli cielenú podporu tým, ktorí sú 

touto zmenou zasiahnutí najviac, teda najmä tým, ktorí sa nachádzajú v priemyselných, 

uhoľných a energeticky náročných regiónoch, ktoré prechádzajú významnými miestnymi 

transformáciami. 

 

Investície v rámci politiky súdržnosti podporujú aj ciele Európy pripravenej na 

digitálny vek (prostredníctvom politického cieľa 1) a hospodárstva, ktoré pracuje v prospech 

ľudí. Pokiaľ ide o takéto hospodárstvo, európska politika súdržnosti má hmatateľný vplyv na 

životy miliónov Európanov. Investície do miestnych komunít a infraštruktúry pomáhajú 

regiónom vyrovnať náskok a zmenšiť geografické rozdiely. Zároveň pomáhajú riešiť 

každodennú realitu, ako sú rastúce rozdiely medzi mestom a vidiekom alebo starnutie 

obyvateľstva a klesajúci počet obyvateľov v rôznych častiach Európy. 

 

Na účely interakcie s inými hospodárskymi politikami zameranými na podporu 

udržateľného rastu, a najmä na zabezpečenie toho, aby sa ciele politiky súdržnosti vymedzené 

v článku 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zohľadňovali aj v iných politikách EÚ, 

považujem za dôležité tieto mechanizmy a nástroje: 

 

1. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík. Úloha politiky súdržnosti 

v rámci európskeho semestra sa posilnila. Konkrétne sa výrazne posilnil regionálny rozmer 

európskeho semestra a vykonala sa analýza regionálnych potrieb, z ktorých musí vychádzať 

európska a vnútroštátna hospodárska politika. Takisto sa teším na to, že so zvolenou 

predsedníčkou a s výkonným podpredsedom, pánom Dombrovskisom, budeme spolupracovať 

na záväzku prijatom v politických usmerneniach, ktorým je pretvoriť európsky semester na 

nástroj, ktorý zahŕňa ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Udržateľný rozvoj je veľmi 

dôležitý – vďaka cieľom vieme, na čo sa máme sústrediť. 

 

2. Komisia vypracovala metodiky na posudzovanie územného vplyvu politík EÚ. 

Posúdenia územného vplyvu sú teraz súčasťou súboru nástrojov Komisie pre lepšiu právnu 

reguláciu. Budem podporovať rozsiahlejšie používanie tohto nástroja a budem pracovať na 

ďalšom zdôrazňovaní významu preverovania a posudzovania územného vplyvu v rôznych 

oblastiach politiky. 

 

3. Členské štáty môžu takisto používať mechanizmy, ako sú známka excelentnosti alebo 

systémy spolufinancovania, s cieľom zabezpečiť vysokú mieru komplementárnosti medzi 

politikou súdržnosti a inými politikami a čerpať finančné prostriedky z dostupných zdrojov. 

Ide o dvojsmerný proces, v rámci ktorého nielen prvky odvetvovej politiky nájdu svoju cestu 

k politike súdržnosti, ale aj naopak. 
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4. Základné podmienky (vychádzajúce z ex ante kondicionalít pre obdobie financovania 

2014 – 2020) umožňujú preklenúť priepasť a zlepšujú súdržnosť, ako aj účinnosť politík Únie 

(napríklad národné plány v oblasti energetiky a klímy sú kľúčovou základnou podmienkou 

v rámci politiky súdržnosti, ale aj dôležitým stavebným prvkom pre Európsky ekologický 

dohovor). 

 

5. V správe o súdržnosti, ktorá sa uverejňuje každé tri roky, sa posudzuje vplyv iných 

politík na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť EÚ. Správa obsahuje príslušné 

regionálne údaje a analýzu a je známa svojou dôslednosťou a excelentnosťou. 

 

 

4. Rôzne regióny, prispôsobené riešenia 

 

V siedmej správe o súdržnosti sa zdôrazňuje veľká rôznorodosť európskych regiónov 

a území vzhľadom na ich konkrétnu situáciu (umiestnenie, riedke osídlenie, nízky 

príjem, nízky rast, ako sú uhoľné a priemyselné regióny v procese transformácie, 

najvzdialenejšie regióny vymedzené v článku 349 ZFEÚ a najsevernejšie regióny). Táto 

rôznorodosť spôsobuje, že rozhodujúci význam má prispôsobený územný prístup 

k rozvoju. Ako zabezpečíte tento prístup v budúcnosti pri zachovaní vyváženého rozvoja 

v celej EÚ? Vzhľadom na návrh Komisie oddeliť EPFRV od politiky súdržnosti, ako 

budete reagovať na výzvy vidieckych oblastí a ako zabezpečíte, aby cieľ súdržnosti 

a financovanie v oblasti súdržnosti zostali prioritou pre integrovaný rozvoj vidieka a pre 

EPFRV? 

 

Hoci Komisia posilnila územný prístup už v programovom období 2014 – 2020, jeho 

potenciál v rámci politík EÚ ešte nebol využitý naplno. Politika súdržnosti zohráva v tejto 

súvislosti dôležitú úlohu, keďže prináša kombináciu opatrení odvetvovej politiky EÚ 

s územným zameraním (prístup zameraný na konkrétne miesto), špecializovaných nástrojov 

(programy politiky súdržnosti, územné stratégie a nástroje) a metód (integrovaný prístup, 

viacúrovňové riadenie a prístupy zdola nahor). 

 

Uznávam, že vzhľadom na veľkú rozmanitosť európskych regiónov a území spôsobenú ich 

osobitnými podmienkami musí byť územný prístup k rozvoju šitý na mieru. V niekoľkých po 

sebe nasledujúcich správach o súdržnosti boli identifikované výzvy, ktorým čelí mnoho 

rôznych typov regiónov v Európe. Pokiaľ ide o pridelené finančné prostriedky 

a programovanie investícií v rôznych regiónoch, členské štáty majú v tomto smere značnú 

flexibilitu. 

 

Územné nástroje, ako sú integrované územné investície a miestny rozvoj vedený 

komunitou, nám umožňujú zamerať našu podporu na náročné potreby ostrovov, horských 

oblastí a riedko osídlených regiónov. Nový politický cieľ 5 („Európa bližšie k občanom“) 

nám umožní podporiť osobitné potreby týchto území. Komisia podporuje používanie týchto 

nástrojov v rámci diskusie o programoch politiky súdržnosti. Na účely zjednodušenia 

a s cieľom poskytnúť maximálnu slobodu programom, ktoré riešia takéto výzvy, Komisia 

neupravuje rozsah a spôsoby intervencií pre takéto oblasti. 

 

Pokiaľ ide o ostrovy patriace do kategórie najvzdialenejších regiónov a severných riedko 

osídlených regiónov, na ďalšie obdobie financovania bolo navrhnuté vyčlenenie osobitných 

finančných prostriedkov. Najvzdialenejšie regióny využívajú aj širokú škálu osobitných 

opatrení. Uvedomujem si osobitné potreby najvzdialenejších regiónov, ktoré spôsobuje najmä 
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ich okrajová poloha. V rámci politiky súdržnosti sa pre ne (a severné riedko osídlené regióny) 

vyčlenilo 1,6 miliardy EUR. Komisia sa navyše zaviazala, že zohľadní osobitosti 

najvzdialenejších regiónov vo všetkých politikách EÚ. Tento prísľub sa plní: 

 

Komisia začlenila „rozmer najvzdialenejších regiónov“ do 21 legislatívnych návrhov 

týkajúcich sa programov a fondov EÚ po roku 2020. Ďalej navrhla osobitné podmienky pre 

najvzdialenejšie regióny v rámci štrukturálnych a investičných fondov a v programoch 

týkajúcich sa napríklad rybolovu, dopravy, digitálnych technológií, výskumu, životného 

prostredia a zmeny klímy, čím sa týmto regiónom otvára široká škála nových príležitostí. 

Ustanovenia, ktoré navrhla Komisia pre najvzdialenejšie regióny, boli zachované a dokonca 

sa posilnili vo viacerých programoch, ako sú napríklad Horizont Európa, Digitálna Európa, 

Nástroj na prepájanie Európy alebo Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE), 

v súvislosti s ktorými sa dosiahla predbežná spoločná dohoda. Teraz je dôležité zabezpečiť, 

aby sa ustanovenia o najvzdialenejších regiónoch zachovali aj v iných kľúčových 

programoch, napríklad v odvetviach poľnohospodárstva a rybolovu. Napokon sa navrhuje 

nová oblasť medziregionálnej spolupráce, ktorá by týmto regiónom umožnila rozvíjať vzťahy 

s ich susedmi. Takisto sa uľahčí a podporí hospodárska integrácia v rámci ich susedstva, a to 

prostredníctvom osobitných mechanizmov v rámci nariadenia o európskej územnej 

spolupráci. 

 

Politická podpora uhoľných regiónov zostáva prioritou aj pre obdobie 2021 – 2027, 

o čom svedčí navrhovaná tematická koncentrácia Európskeho fondu regionálneho rozvoja na 

ciele politiky zamerané na dosiahnutie inteligentnejšej a ekologickejšej nízkouhlíkovej 

Európy. Komisia už zohľadnila potreby uhoľných regiónov pri určovaní investičných priorít 

politiky súdržnosti prostredníctvom európskeho semestra. S cieľom nasmerovať zdroje do 

transformujúcich sa uhoľných regiónov sa v rámci programov politiky súdržnosti navrhuje 

vyčlenenie zdrojov, ktoré by pomohli regiónom predvídať a zvládať dôsledky štrukturálnych 

zmien. Fond pre spravodlivý prechod, ktorý ešte len má byť navrhnutý, doplní úsilie v rámci 

politiky súdržnosti tým, že poskytne ďalšie prostriedky regiónom, ktoré čelia osobitným 

výzvam na ceste k uhlíkovej neutralite. Pri tomto návrhu prevezmem vedúcu úlohu a budem 

úzko spolupracovať s výkonným podpredsedom pre Európsky ekologický dohovor 

a komisárom pre rozpočet a administratívu. V spolupráci s regionálnou a miestnou úrovňou 

budem vychádzať z bohatých skúseností, ktoré v rámci politiky súdržnosti existujú s riadením 

programov prechodu. 

 

Iniciatíva Catching-up Regions (Dobiehajúce regióny) sa zameriava na nízky rast a málo 

rozvinuté regióny. Cieľom iniciatívy realizovanej v spolupráci so Svetovou bankou 

a Spoločným výskumným centrom v Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v Chorvátsku je 

poskytovať praktickú technickú pomoc pri riešení prekážok rozvoja. Táto iniciatíva sa 

vzťahuje na širokú škálu oblastí rozvoja, od priestorového plánovania až po dopravu, 

cestovný ruch a inovácie. Hoci sa model vykonávania v jednotlivých členských štátoch líši 

(od dlhodobých programov technickej pomoci až po miernejšie intervencie), iniciatíva 

dokázala svoju pridanú hodnotu pri príprave integrovanej databázy projektov, vykonávaní ex 

ante kondicionalít a riešení hlavných prekážok vykonávania, ktoré sa týkali právneho rámca. 

 

Pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, nebudú existovať 

žiadne prekážky pri podpore projektov vo vidieckych oblastiach z prostriedkov politiky 

súdržnosti, pokiaľ budú prispievať k plneniu cieľov programu. Komisia navrhla reformu 

spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá zahŕňa lepšiu integráciu jej dvoch pilierov do 

strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ak by sa nariadenie o spoločných 
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ustanoveniach vzťahovalo aj na Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, tento 

integračný proces by bol zložitejší. Mnohé ustanovenia sú však napriek tomu, že sú súčasťou 

rôznych nariadení, do značnej miery zosúladené. 

 

Členské štáty budú musieť v partnerskej dohode uviesť, ako sa bude podpora zo strany 

politiky súdržnosti koordinovať s inými politikami Únie vrátane poľnohospodárskej politiky, 

a v strategických plánoch sa bude musieť názorne ukázať, ako sa zabezpečí 

komplementárnosť s fondmi pôsobiacimi vo vidieckych oblastiach. 

 

Existujú spoločné pravidlá týkajúce sa napríklad územného rozvoja, miestneho rozvoja 

vedeného komunitou či finančných nástrojov. V prípade miestnych iniciatív sa podpora 

z oboch politík EÚ môže skombinovať v rámci jednej stratégie miestneho rozvoja. Práve to je 

pre príjemcov skutočne dôležité. 

 

 

5. Silný rozpočet pre politiku súdržnosti 

 

Komisia navrhla znížiť budúci dlhodobý rozpočet na politiku súdržnosti o 10 % 

v porovnaní so súčasným VFR, čo by znížilo podiel politiky súdržnosti v celkovom 

rozpočte EÚ z 34 % na 29 %. Okrem toho Komisia navrhla nižšie miery 

spolufinancovania EÚ. Parlament naopak navrhuje zachovať súčasnú úroveň 

financovania a aspoň súčasné miery spolufinancovania. Aké je vaše hodnotenie? Budete 

stáť na strane Parlamentu, regiónov a občanov a bojovať za stabilný rozpočet 

a namietať proti akýmkoľvek škrtom, ktoré navrhla Rada? Ako zabezpečíte schopnosť 

EÚ reagovať na nové výzvy a zachovať dobré výsledky politiky súdržnosti pri zvyšovaní 

zamestnanosti, rastu a konkurencieschopnosti? Ako budete uľahčovať včasné 

vykonávanie politiky v programovom období 2021 – 2027 pri súčasnom zameraní na 

efektívnosť, účinnosť a kvalitu programov a projektov? Ako zabezpečíte, aby 

doplnkovosť politiky súdržnosti bola neustále a účinne kontrolovaná? 

 

Európa čelí mnohým výzvam: od zmeny klímy a technologických zmien až po nerovnosť. 

Všetky tieto výzvy majú výrazný regionálny a miestny rozmer. Vzhľadom na rozsah týchto 

výziev nemôžeme uvažovať o budúcnosti „po starom“. Európa sa musí postaviť výzvam 

a politika súdržnosti zohráva kľúčovú úlohu pri nastoľovaní zmien. 

 

V tejto súvislosti považujem finančný rámec na obdobie po roku 2020, ktorý navrhla Komisia 

v máji 2018, za primeraný vzhľadom na existujúce obmedzenia. Mierne škrty navrhnuté pre 

politiku súdržnosti sú najlepším možným scenárom, ktorý zohľadňuje náročnú situáciu 

zahŕňajúcu brexit a ďalšie naliehavé priority rozpočtu EÚ. Musíme zabezpečiť, aby sa zdroje 

aj naďalej zameriavali na najchudobnejšie členské štáty a regióny. Návrh Komisie 

zabezpečuje, aby sa prostriedky stále do veľkej miery sústreďovali na tie najchudobnejšie 

regióny a členské štáty. 

 

Rozdeľovanie zdrojov by malo odrážať aj vývoj rozdielov v Európe. Je preto logické, že 

v členských štátoch a regiónoch, v ktorých sa zaznamenal značný hospodársky pokrok, sa 

podpora politiky súdržnosti postupne znižuje. A naopak, tam, kde sa podmienky zhoršili, 

niekedy až dramatickým spôsobom, sa podpora mierne zvyšuje. Som presvedčená, že vďaka 

zavedeným prvkom modernizácie a zjednodušenia, ako aj vďaka väčšiemu pákovému efektu 

prostredníctvom znížených mier spolufinancovania, rozsiahlejšieho využívania finančných 

nástrojov a rýchlejšieho vykonávania môže mať táto politika v budúcnosti ešte väčší vplyv. 
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Pokiaľ ide o miery spolufinancovania, treba poznamenať, že boli zvýšené v roku 2009, teda 

v čase hospodárskej krízy, aby sa zabezpečila kontinuita investícií v regiónoch, ktoré kríza 

tvrdo zasiahla. Vzhľadom na zlepšenie rozpočtových podmienok v celej EÚ by sa teraz mali 

opäť znížiť, aby sme sa vrátili k lepšej rovnováhe medzi solidaritou a zodpovednosťou. Toto 

zníženie zabezpečí návrat k väčšiemu zmyslu pre zodpovednosť zo strany členských štátov 

a príjemcov, čím sa zlepší kvalita projektov. A napokon, zvýši sa tým celkový objem 

verejných investícií v kľúčových odvetviach významných pre EÚ, čo prispeje k väčšiemu 

vplyvu politiky súdržnosti. 

 

Nariadenie poskytuje flexibilitu pri modulácii mier spolufinancovania, čo znamená, že pri 

rôznych prioritách sa môže uplatniť rôzna miera spolufinancovania, pričom s rôznymi 

mierami by sa mohli spolufinancovať aj projekty v rámci jednotlivých priorít. 

Prostredníctvom takejto flexibility sa môžu riešiť územné rozdiely alebo rôzne finančné 

kapacity prijímateľov. 

 

Z nedávnej skúsenosti siahajúcej od migračnej krízy až po hospodárske zmeny vyplýva, že 

počas sedemročného trvania programov prirodzene vznikajú nové potreby. S cieľom 

zabezpečiť flexibilitu by sme mali pristúpiť k „programovaniu 5 + 2“: po prijatí počiatočných 

programov by sa mali na priority vyčleniť len finančné prostriedky zodpovedajúce rokom 

2021 – 2025. Nechceme „zabetónovať“ investície na obdobie de facto 9 rokov. V roku 2025 

sa uskutoční preskúmanie všetkých programov v polovici trvania, na základe ktorého sa 

pridelia finančné prostriedky na posledné dva roky – 2026 a 2027. Tieto prostriedky sa 

pridelia na základe výkonnosti a výziev identifikovaných v rámci procesu európskeho 

semestra alebo na základe sociálno-ekonomickej situácie. Tým sa nastolí rovnováha medzi 

flexibilitou pri riešení vznikajúcich výziev a stabilným investičným rámcom. 

 

Pokiaľ ide o rokovania spoluzákonodarcov o legislatívnom balíku o politike súdržnosti po 

roku 2021, musíme urýchlene dosiahnuť dohodu o všetkých prvkoch potrebných na 

programovanie finančných prostriedkov (najneskôr do konca roka 2019), aby sme orgánom 

pre plánovanie poskytli určitú istotu. Je to mimoriadne dôležité pre rýchly a včasný začiatok 

nových programov. Členské štáty a regióny musia pokročiť v procese programovania. 

Omeškania v rámci rokovaní nie sú ospravedlniteľné pre prijímateľov a občanov, lebo práve 

oni by trpeli v prípade neskorého prijatia programov na obdobie 2021 – 2027. Všetky ostatné 

bloky by sa mali dohodnúť najneskôr na prelome jari a leta 2020, aby sa zabezpečilo včasné 

nadobudnutie účinnosti nových právnych predpisov. Spolu s mojimi útvarmi som pevne 

odhodlaná urobiť všetko pre to, aby sme pomohli urýchliť rokovania spoluzákonodarcov 

a poskytli orgánom maximálnu podporu pri programovaní finančných prostriedkov. 

 

Komisia medzitým v rámci cyklu európskeho semestra na rok 2019 oznámila svoje stanoviská 

k lepšiemu využívaniu fondov politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027. Táto analýza by 

mala usmerňovať členské štáty a Komisiu v dialógu o programovaní finančných prostriedkov. 

Som rada, že všetky členské štáty informovali Komisiu o svojich plánoch týkajúcich sa 

procesu programovania a že všetky predpokladajú prijatie svojich príslušných partnerských 

dohôd a operačných programov do konca roka 2020. Kým sa čaká na uzavretie rokovaní 

spoluzákonodarcov, členské štáty a Komisia sa už zapojili do dialógu o ďalšej generácii 

programov. Na konci tohto procesu sa budeme usilovať o čo najkvalitnejšie programové 

dokumenty. 
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Keďže Komisia nesie zodpovednosť za plnenie rozpočtu EÚ (z ktorého zhruba štvrtina je 

pridelená na regionálnu politiku), zabezpečím zákonnosť a správnosť výdavkov – a náležité 

systémy finančnej kontroly na všetkých úrovniach. 

 

V tejto súvislosti je mojím cieľom udržať riziko pre vykázané výdavky pod úrovňou 2 %. 

Toto je referenčná hodnota, ktorá sa stanovuje v nariadení a ktorú používa Európsky dvor 

audítorov. Budem stavať na nedávnom úsilí riešiť chyby v citlivejších oblastiach (verejné 

obstarávanie, štátna pomoc), zjednodušiť vykonávanie (podpora zjednodušených možností 

vykazovania nákladov menej náchylných na chyby) a posilniť zodpovednosť orgánov 

poverených vykonávaním programov a celkový model uistenia. 

 

Pokiaľ ide o doplnkovosť, jej overovanie sa v súčasnom programovom období 2014 – 2020 

zjednodušilo a zosúladilo s procesom správy hospodárskych záležitostí. Overovanie 

doplnkovosti [najmä na úrovni (menej rozvinutých) regiónov] je však pomerne zložitou a skôr 

technickou otázkou, ktorá zahŕňa pomerne dosť zdrojov na strane Komisie aj členských 

štátov. Okrem toho sa týka len časti členských štátov. 

 

Z tohto dôvodu a vzhľadom na to, že Komisia navrhuje zvýšiť vnútroštátne miery 

spolufinancovania pre naše programy, nebude už formálne overovať doplnkovosť. V návrhu 

Komisie na ďalšie obdobie financovania sa s takouto právnou povinnosťou nepočíta. Členské 

štáty sú však povinné mobilizovať primeranú úroveň verejnej alebo súkromnej vnútroštátnej 

podpory s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavala zásada spolufinancovania: zdroje z fondov 

by nemali zmenšovať vnútroštátne úsilie. Vzhľadom na posilnený investičný rozmer 

európskeho semestra budeme naďalej monitorovať trendy verejných investícií v členských 

štátoch v rámci procesu európskeho semestra práve preto, aby sme zabezpečili zachovanie 

dostatočnej úrovne vnútroštátnych verejných investícií. 

 

 

6. Podmienenosť 

 

Súčasná politika súdržnosti zahŕňa viacero opatrení súvisiacich s riadnou správou 

hospodárskych záležitostí. Komisia navrhuje zachovať ich v budúcej politike a pridať 

rešpektovanie hodnôt EÚ. Aké je vaše stanovisko k tejto otázke? Ako zabezpečíte, aby 

takéto opatrenia nemali nepriaznivý účinok na ciele politiky súdržnosti, keďže regióny 

majú len obmedzený vplyv na konanie ich ústredných vlád? Ako vidíte vzťah medzi 

politikou súdržnosti a európskym semestrom? 

 

Na zdravej fiškálnej a hospodárskej politike záleží. Sú dôležitou podmienkou udržateľného 

hospodárskeho rastu a zamestnanosti, pričom zabezpečujú priaznivé prostredie pre investície 

a sú predpokladom účinnej politiky súdržnosti. 

 

Každá podmienenosť musí byť primeraná a zohľadňovať hospodársku a sociálnu situáciu 

v jednotlivých členských štátoch. Makroekonomická podmienenosť pôsobila ako významný 

odstrašujúci prostriedok a používala sa veľmi obozretne, keďže platby sa v praxi nikdy 

nemuseli pozastaviť. Pozastavenie platieb bude až krajnou možnosťou: k prijatiu opatrenia 

dôjde s okamžitou platnosťou v prípade závažného nedodržania pravidiel a ak členský štát aj 

napriek opakovaným žiadostiam neprijal potrebné opatrenia. Existujú rôzne záruky na 

zabezpečenie toho, aby makroekonomická podmienenosť nebola kontraproduktívna. Pri 

pozastaveniach sa musí zohľadniť proporcionalita, rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi 

a hospodárska a sociálna situácia. Na obdobie 2021 – 2027 navrhuje Komisia dodatočné 
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ochranné opatrenie: Komisia môže navrhnúť Rade, aby zrušila pozastavenia z dôvodu 

výnimočných hospodárskych okolností alebo na základe odôvodnenej žiadosti dotknutého 

členského štátu. 

 

V súlade s návrhom Komisie bude Parlament úzko zapojený do celého tohto procesu: 

Parlament bude informovaný o vykonávaní tohto článku. Bude bezodkladne informovaný 

najmä vtedy, ak sa na členský štát vzťahuje niektorý z uvedených prípadov, čo môže viesť 

k pozastaveniu aj v prípade príslušných fondov a programov. Európsky parlament môže 

kedykoľvek vyzvať Komisiu na štruktúrovaný dialóg. 

 

Dodržiavanie zásady právneho štátu je predpokladom toho, aby sa mohlo s istotou 

konštatovať, že výdavky EÚ v členských štátoch sú účinné a dostatočne chránené. Okrem 

všeobecnej zodpovednosti všetkých inštitúcií EÚ a všetkých členských štátov za dodržiavanie 

zásady právneho štátu má Únia aj konkrétnejšiu povinnosť zabezpečiť, aby bol rozpočet Únie 

náležite chránený. 

 

Komisia preto navrhla osobitné právne predpisy na ochranu rozpočtu Únie v prípade, že 

v členských štátoch existujú všeobecné nedostatky týkajúce sa právneho štátu. Ide o to, že ak 

Komisia na základe objektívnych skutočností zistí, že sa nedodržiava zásada právneho štátu 

a že to predstavuje riziko pre rozpočet Únie, navrhne Rade, aby primerané opatrenia prijala 

obrátenou kvalifikovanou väčšinou (t. j. prijmú sa v prípade, že nie sú zamietnuté 

kvalifikovanou väčšinou). 

 

Komisia môže najmä navrhnúť pozastavenie alebo zníženie platieb a/alebo záväzkov, pokiaľ 

ide o fondy v rámci zdieľaného riadenia s členskými štátmi. V prípade iných nástrojov EÚ sa 

platby a záväzky môžu pozastaviť len vtedy, ak je prijímateľom vládny subjekt. 

 

Navrhovaný mechanizmus by nemal mať vplyv na individuálnych príjemcov finančných 

prostriedkov EÚ, keďže nemôžu niesť zodpovednosť za celkové fungovanie právneho štátu. 

Členské štáty by boli aj naďalej povinné vykonávať dotknuté programy a vyplácať platby 

príjemcom. Takisto je dôležité zdôrazniť, že cieľom tohto návrhu nie je trestať členské štáty, 

ale chrániť peniaze daňových poplatníkov EÚ a zabezpečiť, aby sa správne vynakladali 

v prospech občanov v príslušných členských štátoch. 

 

Tento návrh je súčasťou návrhov týkajúcich sa nasledujúceho viacročného finančného rámca. 

 

Vďaka silnejšiemu prepojeniu európskeho semestra s fondmi politiky súdržnosti sa zlepší 

programovanie, čo prinesie nielen kvalitnejšie a cielenejšie investície, ale následne aj 

dlhodobo vyššiu produktivitu, rast, zamestnanosť a súdržnosť. 

 

Prepojenie politiky súdržnosti s európskym semestrom sa ešte viac posilnilo, pričom 

v správach o jednotlivých krajinách z roku 2019 sa opisujú investičné priority pre každý 

členský štát a odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa investícií. Okrem toho, ako už 

bolo uvedené, „programovanie 5 + 2“, ktoré navrhuje Komisia na obdobie 2021 – 2027, 

znamená preskúmanie všetkých programov v polovici trvania v roku 2025, v dôsledku čoho 

by sa finančné prostriedky vyčlenené na posledné 2 roky (2026 a 2027) pridelili na 

programové priority. Tieto prostriedky by sa pridelili na základe výkonnosti a výziev 

identifikovaných v rámci procesu európskeho semestra alebo na základe sociálno-

ekonomickej situácie. Cieľom tohto mechanizmu je nastoliť správnu rovnováhu medzi 

flexibilitou pri riešení vznikajúcich výziev a stabilným investičným rámcom. 
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Ďalším dôležitým prvkom je, že sa zvýšila dôležitosť investícií v rámci európskeho semestra, 

pričom sa začal brať väčší ohľad na regionálne rozdiely. V správach o jednotlivých krajinách 

z roku 2019 sa v prílohe D uvádza východiskový bod pre diskusiu, rokovania a partnerské 

preskúmanie bez stanovenia stratégie. V odporúčaniach pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa 

investícií sa stanovujú referenčné hodnoty pre programovanie. V prípade hlavných 

prijímajúcich krajín Komisia identifikovala širokú škálu investičných potrieb, zatiaľ čo 

v prípade rozvinutejších krajín s obmedzeným rozpočtom sa to sústreďuje na dva politické 

ciele. 

 

 

7. Politika súdržnosti a reformy 

 

Budete zodpovedať za politiku súdržnosti a reformy, GR pre regionálnu a mestskú 

politiku (GR REGIO) a za nové GR pre podporu štrukturálnych reforiem. Ako vnímate 

svoju úlohu vzhľadom na ich rôzne poslanie? Ako vidíte prepojenie medzi politikou 

súdržnosti a vykonávaním štrukturálnych reforiem? Aké priority si stanovíte v práci, čo 

sa týka týchto dvoch oblastí politiky? Ako sa budú financovať činnosti nového GR? Ako 

zabezpečíte, aby sa kohézne fondy nezneužívali na realizáciu štrukturálnych reforiem? 

 

Jedným z kľúčových cieľov Únie je posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti 

Únie a zníženie rozdielov medzi regiónmi. Už sa nám podarilo dosiahnuť pozoruhodné 

úspechy. Po vzore Írska, Grécka, Španielska a Portugalska aj členské štáty zo strednej 

a východnej Európy od svojho pristúpenia k Európskej únii výrazne zmenšili náskok zvyšku 

Európy. Fondy politiky súdržnosti v tomto procese zohrali a aj naďalej budú zohrávať veľmi 

dôležitú úlohu. Medzi regiónmi a krajinami však pretrvávajú výrazné rozdiely. Členské štáty 

a regióny sa aj napriek podobnému objemu pridelených finančných prostriedkov nachádzajú 

na rôznych dráhach rozvoja. Niektoré regióny sa dotiahli veľmi rýchlo, zatiaľ čo iné zaostali. 

 

Samotné investície na dosiahnutie udržateľného rozvoja nestačia. Veľmi záleží na správe 

a rámcových podmienkach. Tieto prvky si vyžadujú vykonávanie štrukturálnych reforiem. 

Keďže regióny a krajiny sa rozvíjajú, je dôležité, aby sa vyvíjal aj spôsob, akým je 

organizované ich hospodárstvo. To je to, čo mám na mysli pod štrukturálnymi reformami. Ide 

o optimalizáciu rozpočtových výdavkov, zlepšenie podmienok na trhu práce, modernizáciu 

inštitúcií s cieľom zabezpečiť, aby poskytovali lepšie verejné služby, zlepšenie spôsobu 

organizácie nemocníc, škôl a univerzít, vytvorenie predvídateľných regulačných rámcov 

a rámcov dohľadu, ktoré chránia kľúčové verejné záujmy, a zároveň vytvorenie atraktívneho 

podnikateľského prostredia pre investície, hospodársky rast a vytváranie pracovných miest. 

 

Politika súdržnosti a štrukturálne reformy sa preto veľmi výrazne dopĺňajú. Štrukturálne 

reformy môžu prispieť k lepším rámcovým podmienkam potrebným na využívanie fondov 

politiky súdržnosti a podporiť hospodársku a sociálnu konvergenciu. Investície a reformy sú 

dve strany tej istej mince. Navzájom sa posilňujú a sú rovnako dôležité. 

 

Politika súdržnosti v priebehu rokov ponúkla odborné znalosti v oblasti prechodu 

a štrukturálnej transformácie, pričom pomohla vytvoriť podmienky pre investície na 

posilnenie rastu, a to prostredníctvom ex ante kondicionalít (základné podmienky). 

Intenzívnejšie prepojenie s európskym semestrom ešte viac posilní úlohu politiky súdržnosti 

pri umožňovaní štrukturálnej zmeny a reforiem. Správy o jednotlivých krajinách 
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a odporúčania pre jednotlivé krajiny z roku 2019 boli zásadným východiskom programovania 

finančných prostriedkov. 

 

V máji 2018 predložila Komisia ako súčasť nového viacročného finančného rámca 

legislatívny návrh týkajúci sa Programu na podporu reforiem. Právny základ tohto 

legislatívneho návrhu patrí do kapitoly Zmluvy venovanej súdržnosti (článok 175 ods. 3 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Program by zabezpečil hlavný zdroj financovania 

činností nového generálneho riaditeľstva pre podporu štrukturálnych reforiem. Nový útvar by 

vďaka nemu mohol pokračovať v poskytovaní technickej podpory členským štátom a doplniť 

ju o značnú finančnú podporu zameranú na reformy a investície. Program na podporu 

reforiem (a najmä nástroj na realizáciu reforiem a rozpočtový nástroj pre konvergenciu 

a konkurencieschopnosť v eurozóne) sa s cieľom zabezpečiť synergie a maximalizovať svoju 

účinnosť zosúladí s európskym semestrom. 

 

Vďaka tomu všetkému sa v programe štrukturálnych reforiem EÚ zohľadnia ciele EÚ 

v oblasti súdržnosti, a to prostredníctvom širšieho zapojenia a zodpovednosti členských štátov 

a regiónov pri navrhovaní, vykonávaní a monitorovaní štrukturálnych reforiem. Zároveň sa 

zabezpečí, aby sa finančná podpora zameriavala na tie najdôležitejšie reformy v každom 

členskom štáte. 

 

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku a služba na podporu štrukturálnych 

reforiem už úzko spolupracujú a vzájomne sa dopĺňajú. Túto spoluprácu chcem ešte viac 

posilniť. S cieľom čo najefektívnejšie využívať naše finančné prostriedky Únie zabezpečím, 

aby sa činnosti týchto útvarov Komisie naplno vzájomne dopĺňali v spoločnej snahe 

podporovať členské štáty a ich regióny. Súdržnosť a reformy sa prirodzene dopĺňajú 

v mnohých oblastiach – od zdravotnej starostlivosti, výskumu/vysokoškolského vzdelávania, 

služieb na podporu podnikania, efektívnosti verejnej správy až po udržateľnosť infraštruktúry. 

 

Na všetky tieto finančné prostriedky budem pozorne dohliadať, aby sa zabezpečila súdržnosť 

a úzka koordinácia. Zabezpečím, aby všetky zložky Programu na podporu reforiem a politiky 

súdržnosti podporovali ciele konvergencie a konkurencieschopnosti a vzájomne sa dopĺňali. 

 

Všetci máme spoločný cieľ: nezabudnúť na žiadny región ani jednotlivca. Tento cieľ sa nám 

podarí úspešnejšie dosiahnuť vtedy, ak pojmeme doplnkovosť medzi štrukturálnymi 

reformami a politikou súdržnosti prostredníctvom nových nástrojov navrhnutých Komisiou. 

 

 

 


