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O reforme Regionálnej politiky Európskej únie pre roky 2007-2013 
 
 

1  Regionálna politika EÚ a kontext jej reformy 
 

Predmetom tejto správy je Regionálna politika EÚ pre roky 2007-20013.  
Cieľom je informovať a vysvetliť základné črty aktuálnej reformy Regionálnej 

politiky EÚ pre roky 2007-2013.  
Metódou práce je vyhľadávanie, analýza a spracovanie materiálov týkajúcich sa tejto 

problematiky do podoby ucelenej informačnej správy. Vychádzať budem z informácií 
dostupných na internete, predovšetkým stránkach portálu Európskej únie, jej inštitúcií 
a ďalších relevantných dokumentov a nariadení upravujúcich regionálnu politiku (politiku 
zaoberajúcu sa rozvojom regiónov) na úrovni EÚ.  

Sú to najmä: „Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti: Strategické 
usmernenia Spoločenstva pre roky 2007-2013“), „Tretia správa o ekonomickej a sociálnej 
súdržnosti: Nové partnerstvo pre súdržnosť, konvergenciu, konkurenciu, spoluprácu“ (známa 
ako Tretia správa o kohézii); návrhy nariadení Európskeho parlamentu a Rady, resp. 
Európskej komisie o všeobecnom uznesení o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde; 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja; Európskom sociálnom fonde; o Kohéznom fonde; 
a nariadenia o ustanovení Európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce; návrh Európskej 
komisie týkajúcej sa Finančnej perspektívy pre roky 2007-2013; Finančná perspektíva EÚ pre 
roky 2007-2013 schválená Európskou radou v decembri 2005. 

Práca je neformálne členená na úvod (1. kapitola), jadro (2. kapitola) a záver (3. 
kapitola). Úvod obsahuje zadefinovanie pojmu, úlohy a významu Regionálnej politiky EÚ, 
analýzu koreňov, priebehu a dôvodov reformy, jej filozoficko-politického pozadia, 
vysvetlenie podstaty tejto reformy. Jadro sa skladá z troch hlavných blokov (politická časť 
reformy, technická a finančná stránka reformy). Záver zhŕňa, naznačuje možné alternatívy do 
budúcnosti a prácu uzatvára. 
 
 Aby táto správa o reforme európskej regionálnej politiky bola komplexná a poskytla 
zrozumiteľnú informáciu, mala by obsahovať zadefinovanie tejto politiky a tiež vysvetlenie 
v akom zmysle sa tento pojem bude používať v tejto správe. To sa na prvý pohľad môže zdať 
jednoduché. Pri bližšom pohľade však zistíme, že to tak celkom nie je.  

Najskôr tu hrá rolu synonymický faktor. „Regionálna politika“ totiž môže znamenať 
jednak jednu zo spoločných politík EÚ, resp. politiku štátnu zameranú na regionálny rozvoj, 
ale tiež tento pojem môže byť chápaný ako súhrn vzťahov a pravidiel fungovania subjektov, 
politické dianie a súperenie politických síl na regionálnej úrovni. Predmetom tejto práce je 
„regionálna politika“ v prvom význame. 

Definovanie takto chápanej regionálnej politiky, jej postupov, nástrojov, a toho, čo by 
vlastne mala riešiť závisí od uhľa pohľadu a hodnôt pozorovateľa.  

Regionálna politika tak môže byť pre niekoho efektívny nástroj zmenšovania 
regionálnych rozdielov a najmä financovanie infraštruktúry a podpory ekonomických 
subjektov v zaostalejších štátoch.  

Pre iného je to spoločná nadnárodná politika pomáhajúca rozvíjať menej rozvinuté 
časti Únie, a prekonávať rozvojové problémy v postihnutých regiónoch v rámci celého 
Spoločenstva, a súčasne nástroj spolupôsobiaci s inými národnými aj nadnárodnými so 
zámerom podporiť ekonomický rast a celkový rozvoj Európskej únie.  

Pre ďalšieho je to „monštrum“, škodlivá redistribúcia so zámerom umelo dorovnať 
rozdiely a plytvanie prostriedkami daňových poplatníkov európskych štátov, experiment, 
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ktorý neprispieva k rastu ani k prekonávaniu rozdielov, ale skôr aktuálny stav konzervuje, či 
dokonca pôsobí kontraproduktívne a svojimi aktivitami vlastne vytvára „začarovaný kruh“. 
Podľa tohto názoru je Regionálna politika udržovaná pri živote etatizmom, ktorý sa prelína 
celou kontinentálnou Európou.1 
 
 Rolu tu hrá tiež fenomén pojmovej bohatosti. Pri skúmaní otázok regionálneho rozvoja 
a regionálnej politiky v prvom význame pojmu sa totiž môžeme stretnúť s viacerými 
termínmi, ktoré však predstavujú, znamenajú to isté či takmer to isté (miera zhody záleží od 
širšieho alebo užšieho chápania daného termínu).  

V rámci tejto problematiky, tj. regionálnej politiky v prvom význame (tj. Regionálnej 
politiky EÚ), sa možno stretnúť s pojmami Regionálna politika, politika súdržnosti  aj 
Kohézna politika, Štrukturálna politika, či politika štrukturálny operácií pričom ide 
o synonymá. Z tohto dôvodu treba tieto termíny aj v rámci tejto informačnej správy chápať 
ako zameniteľné, využívané pre zvýšenie pestrosti textu. 

 
Pri spracovaní informácií o aktuálnej reforme Regionálnej politiky pre roky 2007-

2013, nemožno obísť fakt, v tejto problematike inherentne obsiahnutý, že čím by toto 
spracovanie prenikalo hlbšie a viac do detailov, tým by bolo z hľadiska času a presnosti menej 
relevantné.  

Treba zdôrazniť, že v tomto texte ide o spracovanie návrhov reformy a hoci sa už jej 
hlavné znaky a kontúry meniť nebudú, niektoré detaily, ktoré však nie sú v centre pozornosti 
tejto správy a predovšetkým rozpočet a jeho úpravy, môžu konečný výstup reformy a teda aj 
podobu Regionálnej politiky EÚ v rokoch 2007-2013 mierne pozmeniť. Tento kontext správy 
by mal byť čitateľom braný do úvahy. 

I napriek akceptovaniu nedosiahnuteľnosti absolútnej hodnotovej neutrality, má text 
ambíciu, ako už bolo viackrát naznačené, priblížiť sa svojou povahou čo najbližšie 
k charakteru „informačnej správy“ snažiacej sa poskytnúť verejnosti bližší pohľad 
a vysvetlenie navrhovanej reformy Regionálnej politiky EÚ bez nánosov hodnotiacich súdov. 

Predovšetkým pokus vysvetliť podstatu reformy (časti úvod a záver, kapitoly 1. a 3.) 
bude miestom zápasu neutrálnosti informačnej správy ako literárneho útvaru s hodnotovou 
orientáciou jej tvorcu, resp. analytickým pohľadom. V popredí záujmu autora – politológa je 
však poskytnúť vyvážený pohľad.  

 
 
1.1 Hlavné znaky, resp. úloha Regionálnej politiky EÚ, korene a priebeh jej reformy   
 

Čo to teda je tá Regionálna politika EÚ2, politika súdržnosti, Štrukturálna politika, 
resp. Kohézna politika EÚ a aké je jej miesto v univerze? 

Je to v línií jej určenia inštitúciami, resp. dokumentmi EÚ a najčastejšie používaných 
definícií predovšetkým politika, ktorá má prostredníctvom štrukturálnych fondov zabezpečiť, 
aby sa najmenej prosperujúce regióny Európskeho spoločenstva podieľali na ekonomickom 
raste Európy a nezaostávali ešte viac. S cieľom znížiť rozdiely, členské štáty vytvorili rôzne 
fondy, ktoré spravuje Európska komisia. Pomocou finančnej podpory sa EÚ zameriava na 

                                                 
1 Podobne, odvíjajúce sa od uhľa pohľadu a hodnotových východísk, možno dnes sledovať rôzne postoje 
k návrhu Zmluvy o Ústave Európskej únie. 
2 Jej vznik možno spájať s ustanovením Európskeho fondu regionálneho rozvoja v roku 1975 (v ang. ERDF). 
Niektorí ho datujú do 50. rokov –obdobia  počiatkov integrácie a vzniku Európskeho sociálneho fondu (1958), 
ktorý sa neskôr stal popri ERDF a Kohéznom fonde (1994) jedným z nástrojov Regionálnej politiky.  
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podporu investícií do infraštruktúry, vzdelávania a odbornej prípravy, výskumu a vývoja, 
malého a stredného podnikania.3 

Princíp „ekonomickej a sociálnej súdržnosti“ zavedený do únijnej legislatívy v 80. 
rokoch ako dôsledok obavy európskych politikov z toho, že užšia ekonomická integrácia a 
vznik vnútorného trhu sprevádzaný odbúravaním bariér medzi členskými krajinami spôsobí 
rýchlejší rast jadrových regiónov EÚ na úkor periférnych determinuje naďalej hlavný cieľ 
Kohéznej politiky. Išlo teda de facto o ústupok pre menej rozvinuté štáty „Juhu“ Európskeho 
spoločenstva za súhlas s jednotným trhom. Podľa tohto princípu je úlohou administratívy EÚ 
a členských krajín uskutočňovať takú politiku, ktorá vedie k zmierňovaniu rozdielov medzi 
regiónmi. Dosiahnutie tohto hlavného cieľa regionálnej politiky EÚ, zmluvne definovaného 
od roku 1987 v Jednotnom európskom akte (Čl. 130a)4, sa v členských krajinách uskutočňuje 
formou programových dokumentov, čiže podľa princípu programovania. Na jeho základe 
členská krajina na centrálnej úrovni pripraví plán rozvoja regiónov na vopred stanovené 
obdobie.5 

Regionálna politika EÚ dnes prerozdeľuje drvivú väčšinu prostriedkov do najmenej 
rozvinutých regiónov a zvyšnú časť venuje na reštrukturalizáciu väčšiny ostatných, teda 
rozvinutejších regiónov, ako i na horizontálne (sociálne) ciele, ktoré pokrývajú často celé 
členské štáty. 6 

Tým, že sa snaží odstraňovať rozdiely, chce Únia pomôcť zaručiť, aby všetky regióny 
a všetky sociálne skupiny mohli prispieť k jej celkovému hospodárskemu rozvoju. Jej 
deklarovanou ambíciou je pomáhať lokalizované výhody a úspechy rozšíriť.7 

Ako konštatujú oficiálne dokumenty EÚ, politika súdržnosti, ktorá je spolu s 
jednotným trhom a menovou úniou jedným z pilierov (popri Spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politike a Spolupráce v oblasti spravodlivosti, justície a vnútorných 
záležitostí) budovania Európy, je jedinou politikou Európskej únie zameranou výslovne na 
odstraňovanie ekonomických a sociálnych rozdielov. Ide sa o veľmi špecifickú politiku, 
ktorej súčasťou je prevod prostriedkov medzi jednotlivými členskými štátmi prostredníctvom 
rozpočtu Európskej únie 

Koncepcia súdržnosti platná na európskej úrovni, ako sa píše v Tretej správe o kohézii 
(dokumente Európskej komisie), nie je len pasívnym mechanizmom prerozdeľovania 
prostriedkov, ale dynamickou politikou, ktorá sa snaží vytvárať zdroje cieľavedomým 
                                                 
3 Pozri Slovník na stránkach Centra pre európsku politiku - http://www.cpep.sk/index.php?id=9&L=0&wid=74 
Súbežne s týmto, Regionálna politika EÚ podľa oficiálnych  predstaviteľov prináša tieto benefity: pákový efekt 
(v podpore národných snáh), spätný efekt (investície do menej rozvinutých regiónov následne generujú 
podstatný prínos aj pre ostatné regióny v podobe kontraktov, výmeny skúsenosti a pod.), mnohoročnosť 
plánovania (7 ročné programovacie obdobie poskytuje kontinuitu, ktorá v národných podmienkach nie je 
možná), efekt lepšieho vládnutia, správy (implementáciou Regionálnej politiky, jej programov a využívaním jej 
prostriedkov sa zlepšuje celková úroveň občianskej spoločnosti, otázky rovnosti pohlaví a najmä správy krajiny), 
a efekt na ostatné politiky EÚ (Regionálna politika zásadne prispieva k mnohým iným spoločným politikám EÚ, 
týkajúcich sa napr. výskumu, životného prostredia, dopravy a pod.). Predovšetkým je to však unikátny nástroj 
konvertujúci politické priority na úrovni EÚ do reálnych výsledkov v teréne. Kľúčovým aktívom Regionálnej 
politiky je široká sieť regionálnych a miestnych aktérov mobilizovaných k implementácii tejto politiky. Toto 
partnerstvo zároveň v kontexte reformy prispieva aj k lepšiemu ekonomickému riadeniu a osvojeniu si cieľov 
Lisabonskej agendy rastu a zamestnanosti. Umožňuje robiť odlišnú rozvojovú politiku voči regiónom, ktoré 
hrajú kľúčovú rolu  v snahe o posilnenie rastu a zamestnanosti. 
Viac pozri na: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/themes/finper/finper1_en.htm 
4 Jednotný európsky akt ustanovujúci potrebné úpravy pre vnútorný trh Európskeho spoločenstva, účinný od 1. 
júla 1987. Dostupný na: http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/selected/livre509.html  
5 SLOBODA, D.: Premárnené miliardy. 4.7.2005, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika. Dostupné na: 
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?582  
6 SLOBODA, D.: Premárnené miliardy. 4.7.2005, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika. Dostupné na: 
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?582  
7 Takým spôsobom už dnes v obmedzenej miere sleduje ciele Lisabonskej stratégie. 
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sústredením prostredníctvom svojich priorít a programov na faktory podporujúce 
ekonomicko-sociálny rozvoj pri rešpektovaní environmentálnej udržateľnosti.8 

 
Európska únia je zložená z viacerých štátov, rozširuje sa o nové a snaží sa aj o hlbšiu 

integráciu. Spája rozličné krajiny, rôzne veľké, rôzne vyspelé, orientované skôr na priemysel, 
prevažne na služby či s veľkým poľnohospodárskym sektorom a pod. Ide o územia a politické 
entity s mnohými spoločnými ale aj niektorými rozdielnymi znakmi, záujmami a problémami. 
Aby takéto zoskupenie mohlo pretrvať, fungovať a napĺňať ciele jeho vzniku a vstupu ďalších 
štátov, potrebuje komplexný a zložitý systém riadenia a koordinácie. Ten je zabezpečovaný 
inštitucionálnymi systémom zakotveným v zmluvách spolu s jednotlivými spoločnými 
politikami. Tie svojimi  smernicami následne vytvárajú pravidlá „spolužitia“ a mechanizmy 
riešenia problémov. Existujú rôzne politiky EÚ – známa je Spoločná poľnohospodárska 
politika alebo Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika. Ale existujú aj celkom prozaické 
menej známe politiky, ako energetická, politika informačných technológií, výskumu a vývoja 
a pod. K týmto spoločným politikám EÚ patrí tiež Regionálna politika.  

Tak ako celý politický systém EÚ je zložitý, vyznačujúci sa komplikovanými 
vnútornými prepojeniami, aj jeho jednotlivé nástroj – spoločné politiky majú rôzne dimenzie, 
účely a nástroje. Zároveň je celý tento systém v pohybe jednak preto, že EÚ sa snaží o hlbšiu 
integráciu, prijíma ďalšie krajiny a jednak vývoj ostatného sveta a iných sfér dotýkajúcich sa 
života človeka, známa globalizácia nedávajú Európe čas navyše, nepočkajú, stále napredujú. 
To podčiarkuje prítomnosť objektívnych premien vo všetkých sférach života človeka a 
spoločnosti v dôsledku neustáleho vývoja a taktiež nutnosť reforiem politík EÚ v reakcii na 
ne. Inak tomu nie je ani pri Regionálnej politike a plánoch na jej reformu pre roky 2007-2013.  

Korene úvah a diskusií o budúcnosti resp. reforme Kohéznej politiky možno hľadať 
v Druhej správe o kohézii v roku 2001. Začiatkom februára 2004 Európska komisia 
predstavila svoj návrh Finančnej perspektívy na roky 2007-2013. V druhej polovici februára 
2004 bola publikovaná Tretia správa o kohézií. Závery tejto správy predkladajú podrobný 
návrh priorít a systému realizácie novej generácie programov politiky súdržnosti v súlade so 
všeobecnými pokynmi v oblasti finančnej perspektívy. V júli 2004 nasledovali návrhy 
uznesení o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde, o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja (v ang. ERDF), Európskom sociálnom fonde (ESF), Kohéznom fonde, o Európskom 
zoskupení cezhraničnej spolupráce. V marci 2005 EÚ obnovila Lisabonskú stratégiu. V júli 
2005 EK uverejnila Strategické usmernenia pre kohéziu na roky 2007-2013. Nasledovali 
diskusie v rámci odbornej verejnosti a vo výboroch Európskeho parlamentu. V decembri 2005 
schválila Rada najvyšších predstaviteľov štátov a vlád členských krajín Európskej únie novú 
Finančnú perspektívu EÚ platnú pre roky 2007-2013. 

 
 
1.2 Dôvody pre reformu Regionálnej politiky EÚ 
 
 Niekto kedysi podal, nič nie je dokonalé. Každá ľudská činnosť a dielo trpí istou 
mierou nedokonalosti. Stále existujú nejaké nedostatky, ktoré je potrebné naprávať. Popri 
tom, podobne ako v prírode, aj v sociálno-ekonomickej sfére, resp. spoločenskej 
(antropologickej) dochádza neustále, nezávisle od vôle človeka, k zmenám, vývoju na ktorý 
treba reagovať, ktorý musia príslušné ľudské činnosti, politiky (platí aj pre Politiky EÚ) 
reflektovať a riešiť, aby sa dosiahol želaný výsledok a aby hodnoty investované na jeho 
dosiahnutie, nevyšli nazmar a politická aktivita sa neminula účinku. Preto aj európska 
                                                 
8 Tretia správa o kohézii z februára 2004, časť Závery – návrh reformy politiky súdržnosti, s. 25. Dostupné na: 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm 
Kompletnú bibliografiu k použitým oficiálnym dokumentom pozri v závere správy.  
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Regionálna politika prechádza vývojom a reformami. Je to proces, ktorý zahŕňa definovanie 
cieľov, stratégií, postupov, opatrení, prostriedkov a nástrojov.  

Aké sú konkrétne dôvody reformy Regionálnej politiky EÚ by som chcel načrtnúť na 
nasledujúcich riadkoch.  
 

Rozšírenie Európskej únie predstavuje historicky bezprecedentnú výzvu pre jej 
konkurenčnú silu a vnútornú súdržnosť. Rozšírenie sa prejavilo prehĺbením ekonomických 
rozdielov, zemepisným presunom problematiky nerovností smerom na východ a zhoršením 
situácie v oblasti zamestnanosti.9  

Vo vyvinutejších regiónoch naďalej pretrváva problém preukázať a posilňovať ich 
relatívnu atraktívnosť zvyšovaním ich konkurencieschopnosti s cieľom prispievať 
k harmonickému rozvoju celého územia Spoločenstva.  

Okrem toho Únia ako celok zároveň čelí výzvam vyplývajúcim z očakávaného 
zrýchlenia procesu reštrukturalizácie hospodárstva v dôsledku globalizácie, liberalizácie 
trhov, technologickej revolúcie, rozvoja znalostnej ekonomiky a spoločnosti, starnutia 
obyvateľstva a rastúceho prílivu prisťahovalcov. Osobitnú výzvu predstavuje demografické 
starnutie.  

Súčasne ekonomický rast sa od roku 2001 citeľne spomalil. Výsledkom je opätovný 
nárast nezamestnanosti v mnohých častiach Únie (vrátane vyspelých), so všetkými sociálnymi 
dopadmi, ktoré to prináša. 

 
V reakcii na tieto trendy sa zväčšuje dôraz na posilnenie priorít Únie v oblasti rastu, 

trvalo udržateľného rozvoja, tj. environmentálnych otázkach a v sociálnej agende.10  
 Po piatich rokoch od prijatie Lisabonskej stratégie je však pokrok i podľa hodnotenia 
európskych inštitúcií rôznorodý, celkovo neprimeraný. Preto na jar roku 2005 došlo k jej 
revitalizácií.  

Od schválenie stratégie v roku 2000 bolo jej napĺňanie primárne v zodpovednosti 
členských krajín. Nakoľko tie mnohé politicky náročné rozhodnutia odkladali a stále viac sa 
potvrdzuje, že jej naplnenie si vyžaduje celoeurópsku kooperáciu, Komisia prijala stanovisko, 
že zásahy Únie v celom rade kľúčových oblastí politiky je nutné posilniť. Predovšetkým 
rozhodla, že nevyhnutným prvkom celého postupu podpory zmienených priorít EÚ by mala 
byť „ambiciózna politika súdržnosti“. 

 
Ďalším aspektom motivujúcim reformu je snaha o presadzovanie vyrovnanejšieho a 

udržateľnejšieho rozvoja zvyšovaním kvality. 
Z rôznych analýz (i v Tretej správe) vyplýva, že pretrvávajúce rozdiely vo výstupoch, 

produktivite a dostupnosti pracovných miest medzi štátmi a regiónmi sú dôsledkom 

                                                 
9 Rozdiel v úrovni priemerného HDP na obyvateľa medzi dosiahnutou hodnotou najchudobnejšej časti (asi 40%) 
a dosiahnutou úrovňou (nad oným priemerom EÚ) najbohatšej (215%) je približne päť násobný. Viac ako 
štvrtina populácie EÚ v 64 regiónoch má HDP na obyvateľa nižší než 75% priemernej úrovne. V nových 
členských štátoch sa to týka viac ako 90% ich populácie s výnimkou niektorých ich hlavných miest, ďalej Cypru 
a Slovinska. Zároveň pomery národnej zamestnanosti dosahujú priemerne 62,9% pre EÚ 25 v roku 2003, čo je 
o niečo nižšia úroveň než v Lisabone vytýčený cieľ na úrovni 70%. Pre celú EÚ je treba zhruba 22 miliónov 
ďalších pracovných miest, aby bola táto úroveň dosiahnutá. Pozri Inforegio news č 135. Dostupné na: 
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/newslet135/135_05_sk.pdf 
10 V snahe zlepšiť výkon hospodárstva EÚ predložili hlavy štátov a vlád krajín únie na stretnutí v Lisabone v 
marci roku 2000 stratégiu, podľa ktorej sa má Európa stať do roku 2010 najúspešnejšou a konkurenčne a na 
vedomostiach založenou najsilnejšou ekonomikou na svete. Na svojom zasadaní v Nice v decembri roku 2000 
Rada transformovala lisabonské ciele boja proti chudobe do koordinovanej európskej stratégie sociálnej 
integrácie. Na zasadaní Rady v Göteborgu v júni 2001 bola Lisabonská stratégia rozšírená o dôraz na ochranu 
životného prostredia a snahu o dosiahnutie udržateľnejšieho modelu rozvoja.  



KOHÚT, M.: O reforme Regionálnej politiky EÚ pre roky 2007-2013. http://www.eac.sk (január 2006) 

 

 

 

7 
 

štrukturálnych nedostatkov v kľúčových faktoroch ovplyvňujúcich schopnosť konkurovať — 
nedostatočného vybavenia ľudským a fyzickým kapitálom, chýbajúcej schopnosti inovácie 
a kapacity regionálnej správy a nízkej úrovne ekologického kapitálu. 

Disparity, slabá konkurencieschopnosť a nízky resp. nerozvíjaný potenciál rastu 
vzhľadom na prepojenosť charakteristickú pre integrovanú ekonomiku nepostihne 
v konečnom dôsledku iba konkurenčne slabšie regióny ale skôr či neskôr sa (ich dôsledky) 
dotknú každého občana Únie.  

Posilnenie konkurenčnej sily regiónov v celej Únii dobre zacielenými investíciami a 
vytvorením ekonomických príležitostí, ktoré ľuďom umožnia naplno využiť ich schopnosti, je 
preto oporou potenciálneho rastu hospodárstva EÚ ako celku v prospech všetkých. 
Regionálna politika by tak podľa tohto motívu reformy mala posilniť svoj príspevok 
k vyrovnanejšiemu rozloženiu hospodárskej aktivity po celej Únii, a tak intenzívnejšie 
pomáhať zmierňovať tlak spôsobovaný nadmernou koncentráciou, preťažením a prekážkami. 
 
 Podnetom k reforme Regionálnej politiky je i zámer zvýšiť jej účinnosť a to 
prostredníctvom reformy jej technickej časti - systému realizácie. Zahŕňa to predovšetkým 
dôraz na partnerstvo (vo vzťahu EK – členský štát, ale tiež vo vnútri členských krajín medzi 
vládou, regionálnymi a lokálnymi orgánmi, mimovládnym sektorom, podnikateľskými 
komorami, hospodárskymi a sociálnymi partnermi) pri tvorbe a realizácii tejto politiky, jej 
zjednodušenie, ďalej decentralizáciu kompetencií i zodpovednosti, zvýšenie transparentnosti, 
rýchlosti implementácie,  koordinácie a komplementárnosti s inými politikami, 
zavedenie systému priebežného hodnotenia a dôraz na výsledky (kvalitu).  
 
 
1.3 Filozoficko-politický „backround“ (kontext) ref ormy Regionálnej politiky EÚ 
 

Reforma Regionálnej politiky EÚ pre roky 2007-2013 je zmesou prístupov a prvkov, 
ktoré v ich umiernenej aplikácií nie sú nezlučiteľné a naopak pri ich správnom skombinovaní 
majú potenciál pre silný výstup.  
 
Štyri prístupy tvarujúce obrysy reformovanej Regionálnej politiky  
 

Plán reformy rešpektuje neoklasický model, resp. prístup ku zblíženiu, resp. 
znižovaniu rozdielov a dosahovaniu rozvoja, ktorý zdôrazňuje aspekty otvorenosti 
a reformnej flexibility dotknutých území, pričom voľný obchod poskytne výhody 
zaostávajúcim v kontexte ich lacnejšej pracovnej sily a výhodných podmienok investovania. 
Je postavený na predpoklade, že zahraničný kapitál, investície firiem, ktoré sú prirodzene 
orientované na zisk, bude samovoľne smerovať do menej rozvinutých oblastí (a súčasne z ich 
pohľadu ekonomicky výhodnejších regiónov), kde zvýši tlak na rast a produktivitu a tak 
povzbudí celkový rozvoj. Tento prístup čiastočne pripúšťa potrebu budovania infraštruktúry, 
a teda hoci obmedzene i verejných investícií v tomto smere, resp. nedostatok tejto 
infraštruktúry ako prekážku presunu kapitálu a výnosnosti tohto modelu.11 

Reforma však zdôrazňuje najmä endogénny rastový model, resp. prístup, tj. dôraz na 
faktory ako technologický rozvoj, výskum, vedomosti, inovácií a ich šírenie. V podmienkach 
reformy Regionálnej politiky EÚ tento prístup súčasne imanentne obsahuje výraznú podporu 

                                                 
11 Tento model nesie v sebe riziko prekonávania divergencií medzi vyspelými a menej rozvinutými znižovaním 
úrovne vyspelejších (v dôsledku radikálneho odlivu investícií inam). 
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pre rozvoj týchto prvkov z verejných výdavkov (teda aj prostriedkov Kohéznej politiky 
EÚ).12  
 Zároveň pripravovaná reforma obsahuje prístup, ktorý je produktom poučenia 
z predchádzajúceho obdobia (na základe výsledkov, ktoré nesplnili očakávania) a ambícií 
naplniť Lisabonskú stratégiu (teda intenzívnejšie povzbudiť rast a zamestnanosť v Únii ako 
celku). Tento, nazvime ho výkonnostný prístup, obdobne ako vyššie zmienený, obsahuje 
v kontexte Regionálnej politiky EÚ svoju praktickú aplikáciu v podobe silnej podpory 
regiónom založenej na veľkosti ich potenciálneho rastu, tzn. tam kde je potenciál rastu väčší, 
bude väčšia podpora z fondov EÚ, aby sa rast udržal a bol ešte väčší a to - ako vo vzťahu 
medzi bohatými a chudobnými regiónmi, tak pri dvoch chudobnejších rovnako ako 
z spomedzi dvoch relatívne bohatých (teda výrazná podpora tomu, kto výrazne rastie bez 
ohľadu na je súčasnú už dosiahnutú úroveň rozvoja). 
 Posledný štvrtý prístup, resp. prvok tvoriaci zmes filozofického pozadia reformných 
plánov vychádza z pochopenia faktu, že Európa čelí problémom, ktoré sa netýkajú len 
rozvojovej disparity menej rozvinutých krajín, ale Európy ako celku. Teda, že sú tu aj 
problémy, ktoré sa značne dotýkajú vyspelejších štátov. Ich ignorovanie a neriešenie (pričom 
je potrebné komplexné riešenie a opatrenia rôzneho charakteru a na viacerých úrovniach) 
môže priniesť úpadok aj vyspelejšej časti EÚ a tak ohroziť nielen konvergenciu ale aj 
konkurencieschopnosť a prosperitu EÚ ako celku, jej postavenie v globálnom meradle a jej 
existenciu samotnú.  

V reformovanej Regionálnej politike EÚ by sa mal odraziť tento prístup v praxi tak, že 
ani vyspelejšie regióny nezostanú mimo významnej pozornosti Kohéznej politiky, naopak táto 
sa oproti predchádzajúcim obdobiam zväčší. Tým by sa malo zabezpečiť udržanie úrovne 
a ďalší rozvoj vyspelejších častí a tak v kombinácii s ostatnými prístupmi aj hospodársky rast 
EÚ ako celku.  
 
 V popredí Regionálnej politiky aj pre roky 2007-2013 zostáva nevyhnutná podpora zo 
spoločných fondov či už ako doplnok (z pohľadu neoklasického prístupu – napr. nevyhnutná 
dopravná infraštruktúra) alebo ako kľúčový faktor (v rámci endogénneho prístupu, napr. 
a najmä podpora výskumu, rozvoj ľudských zdrojov, vzdelávania, začlenenia 
znevýhodnených, podpora zamestnanosti, či adaptability ekonomických subjektov na zmeny 
a ich konkurencieschopnosti). Rozhodnutie verejnej politiky, kam alokovať verejné zdroje má 
dôležitý vplyv na celkový rast a rozvoj štátu a platí to aj v prípade Európskej únie.13 
 
Posun dôrazu Regionálnej politiky v rokoch 2007-2013, resp. vplyv nálad verejnosti naň 
  
 Zdá sa, že ťažisko Regionálnej politiky EÚ od jej počiatkov sa neustále prelieva zo 
strany na stranu v zmysle dôrazu buď na konvergenciu a predchádzanie vzniku negatív 
rozvojovej politiky (ako napr. rast divergencie medzi regiónmi a štátmi, teda, že časť, jedna 
skupina rastie a rozvíja sa, celok sa rozvíja a rastie, ale v rámci neho súčasne rastú vnútorné 
rozdiely medzi jeho časťami, z ktorých niektoré stagnujú alebo upadajú) alebo dôrazu na 
                                                 
12 Tento prístup je filozoficky spojený s keynesiánstvom, pričom niektorí hovoria o prepojení na postmarxistické 
teórie. Napr. Dušan Sloboda k tomu dodáva: „Prívrženci tohto [rozumej prístupu vychádzajúceho 
z postmarxistickej teórie] smeru sú presvedčení, že bez zásahov štátu by prevládali tendencie smerujúce k 
zväčšovaniu (prehlbovaniu) rozdielov, ktoré by následne existovali dlhodobo či trvalo. Na báze tohto prístupu sa 
vyvinula a dodnes existuje i regionálna politika EÚ vo forme redistribučnej stratégie.“ SLOBODA, D.: 
Premárnené miliardy. 4.7.2005 Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika. Dostupné na: 
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?582  
13 Pre podrobnejšie informácie o úlohe vplyve regionálnej politiky a úlohe verejných výdavkov, resp. 
„neviditeľnej ruke trhu“ (v intenciách neoklasického prístupu) pozri: BILČÍK, V.: Monitoring integrácie 
Slovenskej republiky do Európskej únie 2003 – EÚ monitoring 2003. Bratislava, 2004, SFPA, s. 57-58. 
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výraznejší hospodársky rast - v našom prípade EÚ ako celku (vychádzajúc z predpokladu, že 
tento postup má, i keď v dlhodobom horizonte,  potenciál výrazne pomôcť aj rozvoju jej 
zaostalejších častí).  
 Perspektívy blížiaceho sa nového finančného a programového obdobia naznačujú, že 
začal posun smerom k druhému pólu. To však ešte neznamená jeho absolútnu prevahu. Ide 
skôr o sklon. Regionálna politika (definovaná v nových dokumentoch Európskej únie 
ostatných dvoch rokov) ako „nástroj Lisabonskej stratégie“ však jasne vypovedá, že bol daný 
impulz týmto smerom, tzn. impulz k podpore oblastí s najvyšším potenciálom rastu 
a investíciám do jadier (inak koncentračných centier rozvoja), ktoré by následne mali svojim 
rastom „potiahnuť“ perifériu.  
 Každá cesta má aj svoje riziká.  

V tomto prípade (koncentrácie na jadrá rastu) existuje nebezpečenstvo, že príliš 
rastúce divergencie vystupňujú sociálne napätie a hrozba, že ak by ono centrum začalo upadať 
(napr. v dôsledku presunu kapitálu a výroby do iných krajín, či v dôsledku nejakých živelných 
pohrôm, alebo recesie v príslušnom sektore pokiaľ je ono centrum z tohto hľadiska 
homogénne), malo by to veľmi rýchly a rovnako výrazný dopad aj na celok a v rámci neho 
najmä na menej rozvinuté časti.  
 Rozumnejšie sa môže zdať podpora rovnomernejšiemu rozvoju, tzn. podporu v rámci 
Kohéznej politiky smerovať v dominantnej miere (či takmer výlučne) plošne k menej 
rozvinutým regiónom a ku konvergencii (s cieľom pozdvihnúť najskôr zaostalejšie časti, inak 
vyrovnať existujúce rozdiely). Tu však exituje riziko neriešenia, alebo neúplného riešenia 
problémov ako dôsledku rozptýlenia zdrojov a pozornosti a taktiež nie dlhodobého, ale 
obmedzeného iba na čas podpory. Hrozbou v tomto prípade je absencia riešenia problémov 
relatívne vyspelejších regiónov, resp. ich možný úpadok. A tým aj hrozba následného 
obmedzenia prostriedkov  pre konvergentnú pomoc zaostalejším častiam. 

V dnešnej dobe globalizácie to platí o to viac, že aj vyspelejší sa môžu pomerne rýchlo 
dostať do (sociálno-ekonomických) ťažkosti v dôsledku otvárania trhov, vysokých nákladov, 
nízkej flexibility či nezachytenia inovačných trendov.  

Je to vlastne otázka – distribuovať podporu na princípe efektívnosti (výnosnosti) tam, 
kde je potenciál rastu najväčší alebo solidarity tzn. plošne zaostalejším?  

 
Každopádne reforma Regionálnej politiky EÚ nepredstavuje radikálny príklon 

k podpore centier na úkor periférií a fetišizáciu ekonomického rastu. Predstavuje iba takmer 
nepatrný krôčik týmto smerom z pôvodného bodu.14  
 

Výhodnosť, resp. váha argumentov pre jednu alebo druhú cestu sa v čase mení, 
podobne ako politická objednávka. Tá podľa toho, pre ktorú cestu je naladený hlavný prúd 
voličstva a kam sa vychyľuje. Jej reflexia v politickom rozhodnutí (v našom prípade 

                                                 
14 Prevaha podpory z prostriedkov Kohéznej politiky pre menej rozvinuté regióny Únie v prospech znižovania 
regionálnych rozdielov v Európe (disparít medzi východom a západom EÚ), ako hlavná „náplň práce“ 
a definujúci prvok tejto politiky, zostáva zachovaná.  
V rokoch 2000-2006 je z 213 mld. Eur pre Kohéznu politiku vyčlenených takmer 64% (136 mld. Eur) pre Cieľ 
1, pre Cieľ 2 je to 10,5% (22,5 mld. Eur), pre Cieľ 3 je to 11,2% (24 mld. Eur), pre Kohézny fond 8.5% (18 mld. 
Eur), pre Iniciatívy Spoločenstva takmer 5% (10,5 mld. Eur), cieľ týkajúci sa rybolovu a rozvoja vidieka mimo 
Cieľ 1 dostal  0,5% (1,1mld. Eur).  
V novom období 2007-2013 pôjde na prvý Cieľ približne 81% (251 mld. Eur), pre Cieľ 2 takmer 16% (48,7 
mld. Eur) a pre Cieľ 3 z celkovej sumy 307,619 mld. Eur je vyčlenených 2,4% (tj. 7,5 mld. Eur). Ak 
zohľadníme, že pod prvý Cieľ sú  v najväčšej miere v novom období integrované pôvodné Iniciatívy 
Spoločenstva a celý Kohézny fond, najvyšší nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu zaznamená v rokoch 2007-
2013 práve Cieľ 2 Konkurencieschopnosť a zamestnanosť (aj napriek rozšíreniu EÚ, hoci pravdou je, že aj pre 
Cieľ 1 podpora čiastočne vzrástla). 
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konkrétne ohľadom smerovania Regionálnej politiky EÚ v rokoch 2007-2013) nemusí byť, 
ako niektorí (z toho či onoho tábora) tvrdia, zneužívajúc to pre svoje záujmy, vždy voľbou 
najlepšieho, resp. naopak zlého či horšieho riešenia. 

Tak či onak, zdá sa, že nálada obyvateľstva v Európe sa v ostatných rokoch točí od 
ideí ako rozšírenie, znižovanie rozdielov a stupňuje sa skôr dôraz a túžba po celkovom 
ekonomickom zlepšení, rozširovania pracovných možností.  

Dopad tohto „mainstreamu“ na spoločné európske rozhodnutia však netreba 
preceňovať. EÚ je stále zložená z politicky nezávislých jednotiek, v ktorých môže byť pomer 
nálad iný. Tak i napriek tomu, že súčty nálad (a tak aj prevažujúca) v rámci celku EÚ je 
jednoznačný, konečný posun v spoločnej politike Únie, nemusí (hoci môže) odraziť túto 
náladu verne. Nezriedka tak v prípade výstupov spoločných politik ide o riešenia niekde 
v blízkosti hlavného prúdu avšak v podobe - vyprodukovanej mechanizmom prijímania 
rozhodnutí na úrovni EÚ - v praxi danej kompromisom súboja národných politík. 

Dovolím si konštatovať, že reforma ako výsledok spojenia zmesi štyroch prvkov (téz) 
uvedených vyššie (determinujúcich pozadie reformy Regionálnej politiky EÚ pre roky 2007-
2013) na jednej strane s pretrvávajúcim primárnym dôrazom na jej konvergentnú úlohu 
a princíp solidarity na strane druhej, môže byť toho príkladom. 
 
Politická podstata zmeny 
 

Kohézna politika by sa tak v duchu reformy mala v budúcnosti venovať ekonomike 
a územiu EÚ ako celku namiesto toho, aby sa redukovala iba na rozvojovú pomoc pre tých 
najchudobnejších. Je to otázka solidarity ale tiež podchytenia rastového potenciálu 
k spoločnému prospechu všetkých.15 
 

Pritom rast, podpora konkurencieschopnosti na jednej strane a súdržnosť (v zmysle 
snahy o konvergenciu), kohézia na strane druhej sa v konečnom dôsledku vzájomne 
podporujú. Tým, že odstraňuje rozdiely, pomáha Únia zaručiť, aby všetky regióny a všetky 
sociálne skupiny mohli prispieť k jej celkovému hospodárskemu rozvoju. Jej reforma pre roky 
2007-2013 zodpovedá predovšetkým potrebe zväčšiť potenciál rastu EÚ. Kohézna politika sa 
tak stáva (popri svojej pretrvávajúcej úlohe – pozri jej definovanie vyššie) hlavným nástrojom 
pre realizáciu Lisabonskej a Göteborgskej stratégie pre konkurencieschopné európske 
hospodárstvo, vytvárajúce pracovné miesta a dodržiavajúce zásady trvalo udržateľného 
rozvoja.16 

Niektorí sa obávajú, že: „...reformovaná Regionálna politika sa chce riadiť dvoma 
konkurenčnými a často protichodnými stratégiami – na jednej strane silné zdôrazňovanie 
potreby rastu, na druhej environmentálny rozmer Stratégie udržateľného rozvoja“.17 

Zhodnotiť, či je to oprávnené alebo nie, nie je úlohou tejto práce. Avšak konvergencia 
a konkurencieschopnosť resp. rast (presnejšie snaženie o ne) nemusia byť v protiklade. 
Kľúčom k ich synergickému pôsobeniu je, domnievam sa, ich správna kombinácia 
a harmonická súhra v rámci prevahy jednej alebo druhej v tej či onej dimenzii spoločnej 
                                                 
15 Pozri: Otázky a odpovede o reforme Kohéznej politiky pre roky 2007-20013. Dostupné na: 
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/04/182&format=HTML&aged=1&la
nguage=EN&guiLanguage=fr 
16 HÜBNEROVÁ, D.: Kohézia a konkurencieschopnosť sú neoddeliteľné pre rozvoj Únie. Inforegio news č. 
129, december 2004. Dostupné na: http:// 
www.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/newslet129/129_04_sk.pdf 
17 Pozri: ZAMKOVSKÝ, J.: Smerom k udržateľnej ekonomike: regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy po 
roku 2006. 2004, Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, Priatelia Zeme, CEE Bankwatch Network, s. 11. 
Dostupné na: 
web.changenet.sk/aa/files/8daeda84bb7a43ab9fe29445a0dd85f3/brozura_PHARE___programovanie.rtf   
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problematiky, ktorou je rozvoj EÚ a zlepšujúca sa životná úroveň všetkých jej občanov pri 
rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja.  

 
Podstatnou črtou reformy Regionálnej politiky EÚ je teda to, že hoci najväčšia pomoc 

bude smerovať do menej rozvinutých krajín a sledovať cieľ konvergencie, nezanedbateľné 
prostriedky budú použité aj v regiónoch vyspelejších krajín s cieľom podpory ich 
reštrukturalizácie a konkurencieschopnosti. Tkvie to vo fakte, že bohatšie časti EÚ sa stávajú 
ekonomicky menej konkurencieschopné v oblastiach, ktoré doteraz tvorili jadro ich 
hospodárstiev a mnohé výroby ako aj kapitál sa presúva na východ Európy (alebo úplne 
inam), kde je to pre ekonomické subjekty istého typu, resp. odvetvia výhodnejšie. To síce 
pomáha zaostalejším krajinám ku priblíženiu s vyspelejšími ale ohrozuje udržanie životnej 
úrovne a rastu týchto. Takýto vývoj bez podpory vyspelejších krajín v zlepšovaní ich 
konkurencieschopnosti a etablovaní alternatív (tie sa nachádzajú v znalostnej ekonomike, 
vývoji, nových technológiách, výskume a pod.)  ohrozuje Úniu ako celok a jej pozíciu voči 
najväčším ekonomickým konkurentom (USA a Východná Ázia) na globálnej scéne. V tejto 
línií sa EÚ rozhodla znovu oživiť Lisabonskú stratégiu a podporiť jej napĺňanie aktivitami 
reformovanej Kohéznej politiky. 
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2  Základné črty reformy Regionálnej politiky EÚ pre roky 2007-2013  
 

Navrhovaná reforma nanovo načrtáva priestor európskej solidarity v rozšírenej Únii 
a v kontexte ekonomickej globalizácie a nástupu ekonomiky založenej na vedomostiach. Na 
základe vyššie predostretých trendov v smerovaní Regionálnej politiky EÚ, možno 
konštatovať, že Kohézna politika inkorporuje Lisabonskú a Göteborgskú stratégiu a stáva sa 
kľúčovým nástrojom pre ich realizáciu cestou národných a regionálnych rozvojových 
programov. 
 

Prvý časť nasledujúceho bloku (jadra správy) rozoberajúceho návrh reformy sa venuje 
novým prioritám politiky súdržnosti, druhá popisuje hlavné prvky nového systému realizácie. 
Tretia je venovaná otázkam financovania (čiže inak povedané politická, technická a finančná 
časť reformy). 
 
 

2.1 Nová štruktúra európskej politiky súdržnosti po roku 2006 
 

2.1.1 Cielenejšie intervencie 
 

Jedným zo všeobecných záverov už zmienenej verejnej diskusie o budúcnosti politiky 
súdržnosti bolo konštatovanie, že existuje rad záležitostí, ktoré sú pre súdržnosť dôležité v 
Únii ako celku, nie iba zaostalejších regiónoch a štátoch (...„otázky schopnosti konkurovať, 
udržateľného rozvoja a hospodárskej a sociálnej reštrukturalizácie sú relevantné vo všetkých 
členských štátoch”).18 Tieto aspekty sú kľúčom k pochopeniu návrhu budúcich priorít. 
 

Komisia navrhuje, aby sa aktivity podporované politikou súdržnosti v rokoch 2007-
2013 sústredili na investície do menšieho počtu priorít Spoločenstva v súlade s lisabonským a 
göteborgským programom, u ktorých je pravdepodobné, že intervencia Spoločenstva bude 
mať pákový efekt a výraznú pridanú hodnotu.  

Pre regionálne programy preto Komisia navrhuje základný zoznam menšieho počtu 
kľúčových tém, ktorými sú: inovácia a znalostná ekonomika, životné prostredie a 
prevencia rizík, dostupnosť a služby všeobecného ekonomického záujmu. 

Inými slovami Únia bude podporovať smer trvalo udržateľného rozvoja (TUR) 
v hospodárstve založenom na vedomostiach – teda koncentrovať zdroje pre infraštruktúry 
fyzické, rozvoj ľudského kapitálu, výskumu, inovácií, riadenie, rozšírenie prístupu 
a strategického využívania informačno-komunikačných technológií (IKT). Pri programoch 
súvisiacich so zamestnanosťou sa pozornosť bude sústreďovať na podporu reforiem k plnej 
zamestnanosti, zlepšenie kvality a produktivity práce a podporu sociálnej integrácie a 
súdržnosti podľa pokynov a doporučení Európskej stratégie zamestnanosti. 
 

Tieto prioritné témy budú platné vo všeobecnosti pre celú Úniu a tam, kde stále 
jestvujú i ďalšie potreby, ich bude nevyhnutné rozšíriť, aby sa zohľadnili špecifické potreby 
menej rozvinutých regiónov a členských štátov, v ktorých dodatočné potreby pretrvávajú, 
napríklad v oblasti výstavby infraštruktúry a rozširovania inštitucionálnej kapacity. 
 
 

                                                 
18 Pozri Druhú správu o kohézii COM (2003) 034, 31.1.2003, s. 4. Dostupné na: 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim2_en.htm. 
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2.1.2 Tri kľúčové témy (priority) Spoločenstva a ich pretavenie do troch Cieľov   
Regionálnej politiky 

 
Napĺňanie prioritných tém by sa opieralo o zjednodušený a prehľadnejší rámec. 

Programy budúcej generácie by boli zoskupené pod tromi hlavičkami: konvergencia, 
regionálna schopnosť konkurencie a zamestnanosť, územná spolupráca. 
 
 
2.1.2.1 Cieľ 1: Konvergencia: podpora rastu a tvorby pracovných miest v najmenej      
            rozvinutých členských štátoch a regiónoch  
 

Konvergentné programy sa týkajú menej rozvinutých členských štátov a regiónov, 
ktoré sú podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva najvyššou prioritou politiky 
súdržnosti. Zmluva vyzýva k zmierneniu rozdielov „v úrovni rozvoja jednotlivých regiónov a 
zaostávania najmenej rozvinutých regiónov alebo ostrovov, vrátane vidieckych oblastí“ 
(článok 158). 

Tento Cieľ sa bude týkať predovšetkým regiónov s HDP na obyvateľa nižším ako 75% 
priemeru spoločenstva (EÚ 25).  

Druhou skupinou v rámci tohto Cieľa budú krajiny, ktoré HNP na obyvateľa 
nedosiahne úroveň 90% priemeru HNP na hlavu EÚ (25) a súčasne krajina spĺňa požiadavky 
ekonomickej stability.  

A tretia skupina sú tzv. „phasing out“19 regióny (necelá dvadsiatka regiónov zväčša 
v rámci Španielska, Portugalska, a Grécka), ktoré pred rozšírením mali HDP na obyvateľa 
pod hranicou 75% priemeru HDP na obyvateľa EÚ (teda majú stále pod 75% HDP na 
obyvateľa pri počítaní s EÚ 15) a patrili pod dnešný Cieľ 1, ale rozšírením Únie a tým aj 
znížením hodnoty priemerného HDP na obyvateľa v EÚ už nespadajú pod 75% HDP na 
obyvateľa EU 25 (tzv. „štatistický efekt“). Ide o regióny, v ktorých sa situácia objektívne 
nezmenila, ale ich HDP na obyvateľa je po rozšírení Únie relatívne vyšší. V záujme rovnosti a 
v snahe umožniť týmto regiónom, aby zavŕšili proces konvergencie, budú mať nárok na 
prechodnú pomoc pri tzv. „dobiehaní“ vyspelejších regiónov.20 

Kľúčovým cieľom politiky súdržnosti v tomto kontexte bude prispieť k vytváraniu 
podmienok, ktoré podporujú rast, a k posilneniu faktorov zaručujúcich skutočnú 
konvergenciu. 

Programy by zo svojich zdrojov finančne podporoval Európsky fond pre regionálny 
rozvoj (v ang. ERDF), Európsky sociálny fond (v ang. ESF) a Kohézny fond. 
 
 Spoluúčasť fondov EÚ na financovaní projektov v rámci tohto cieľa predstavuje 85% 
nákladov projektu pri Kohéznom fonde, 75% pri ERDF a ESF a výnimočne 80% pokiaľ ide 
o krajiny čerpajúce aj z Kohézneho fondu. Pri projektoch financovaných z ERDF zameraných 
na akcie medzi regionálnej spolupráce ponúka Únia zvýšenie svojho podielu ešte o 10%. 
 
Pre ilustráciu, ERDF by mal v rámci tohto Cieľa poskytovať pomoc pri: 

- modernizácii a diverzifikácii štruktúry ekonomiky členských štátov a regiónov so 
zvláštnym zreteľom na inováciu a podnikanie, 

- rozširovanie a modernizácii základnej infraštruktúry (dopravnej, telekomunikačnej, 
energetickej – sieti, rozvodov vody a ekologických zariadení) 

                                                 
19 Podľa znenia textu Finančnej perspektívy 2007-2013 schválenej Radou – „phased out“ 
20 To isté platí pre čerpanie z Kohézneho fondu. Tzn. krajiny, ktoré pred rozšírením spadali pod 90% priemeru 
HNP na hlavu v EÚ (15) ale rozšírenie spôsobilo, že túto hodnotu presiahli, budú zaradené pod nový Cieľ 1 
Konvergencia ako tzv. phased out regióny pre čerpanie z prostriedkov Kohézneho fondu.  
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- ochrane životného prostredia (napr. podporou rozvoja ekopriemyslu či rozvoja 
a využívania obnoviteľných zdrojov energii. 

- posilňovaní inštitucionálnej kapacity národných a regionálnych orgánov pri správe 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. 

 
Posilnila by sa úloha tiež ESF ako hlavného finančného nástroja spoločenstva na podporu 
Európskej stratégie zamestnanosti (EES). ESF by poskytoval pomoc pri:  

- zvyšovaní kvality a zodpovednosti inštitúcií na trhu práce, systémov vzdelávania 
a odbornej prípravy, sociálnych služieb a služieb starostlivosti; 

- rozširovaní investícií do ľudského kapitálu, 
- zlepšovaní schopnosti verejnej správy reagovať na zmeny. 

 
Nová generácia programov súvisiacich so zamestnanosťou by mala čerpať zo 

skúseností získaných pri realizácii súčasnej iniciatívy EQUAL v celej EÚ. Táto iniciatíva 
(rovnako ako ostatné) bude v novom období zahrnutá do opatrení v rámci jednotlivých troch 
hlavných cieľov.  

V rámci tohto cieľa pôjde predovšetkým o investície do ľudských zdrojov, fyzickej 
infraštruktúry a posilnenia inštitucionálnej a administratívnej kapacity a efektívnosti – všetko, 
čo smeruje k urýchleniu konvergencie najmenej rozvinutých regiónov.  
 

Kľúčovou prioritou Kohézneho fondu by zostali transeurópske dopravné siete, najmä 
projekty európskeho významu, a ekologická infraštruktúra. V snahe reagovať na osobitné 
potreby nových členských štátov sa tiež počíta s podporou projektov železničnej, námornej, 
vnútrozemskej riečnej a multimodálnej dopravy mimo rámca TEN-T (The Trans-European 
Transport Networks), udržateľnej mestskej dopravy a ekologicky významných investícií do 
kľúčových oblastí ako sú energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje energie. 

 
 
2.1.2.2 Cieľ 2: Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť: anticipácia  
            a presadzovanie zmien 

 
Hoci prioritou politiky súdržnosti zostávajú i naďalej zásahy v menej rozvinutých 

členských štátoch a regiónoch, analýzy Tretej správy o súdržnosti (2004) potvrdzujú, že 
existujú v rôznom rozsahu významné výzvy, ktoré sa týkajú všetkých členských štátov EÚ 
(ako napr. rýchla hospodárska a sociálna zmena a reštrukturalizácia, globalizácia trhu, presun 
k hospodárstvu a spoločnosti založenej na poznatkoch, starnúce obyvateľstvo, rastúca 
migrácia, nedostatok práce v kľúčových sektoroch a problémy so zaradením do spoločnosti). 
V tomto kontexte chce mať Únia dôležitú úlohu.  
 

Tento Cieľ vychádza z týchto záverov.  
Po prvé, implementácia lisabonského programu nie je zatiaľ uspokojivá. Finančná 

podpora z úrovne Spoločenstva môže za týchto okolností pôsobiť ako katalyzátor, 
zmobilizovať národné a regionálne politiky a zdroje a jednoznačnejšie ich sústrediť na ciele 
Únie. 

Po druhé, viditeľná prítomnosť zásahov na podporu súdržnosti v celej EÚ významným 
spôsobom ovplyvňuje politickú, ekonomickú a sociálnu integráciu Únie, ako aj účasť aktérov 
z verejného i súkromného sektora a ich odhodlanie prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie. 
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Novým zámerom (stelesneným v tomto Cieli) je predvídať ekonomickú zmenu 
a podporiť ju (investíciami do konkurencieschopnosti, výskumnej inovačnej a vedomostnej 
dimenzie hospodárstva, resp. hospodárstiev daných regiónov).  

 
V rámci tohto cieľa má po prvé, politika súdržnosti prostredníctvom regionálnych 

programov pomáhať regiónom a orgánom miestnej správy predvídať a presadzovať 
ekonomické zmeny v priemyselných, mestských a vidieckych oblastiach posilnením ich 
schopnosti konkurovať a príťažlivosti, pri zohľadnení jestvujúcich ekonomických, sociálnych 
a teritoriálnych rozdielov; (ide teda vlastne o orientáciu na pomoc regiónom a ich subjektom 
anticipovať zmeny a zvýšiť ich konkurencieschopnosť) 

Po druhé, prostredníctvom národných programov by politika súdržnosti mala v súlade 
s prioritami Európske stratégie zamestnanosti (v ang. EES) podporou politík zameraných na 
problematiku plnej zamestnanosti, kvality a produktivity práce a sociálnej integrácie pomôcť 
ľuďom anticipovať ekonomické zmeny a prispôsobiť sa im (teda sústredená podpora 
adaptability zamestnancov, zamestnanosti celkovo, mobilizácia reforiem v oblasti 
zamestnanosti, zaraďovania do spoločnosti, a boj proti diskriminácii). 
 

Tento Cieľ bude mať hlavnú úlohu pri predchádzaní výskytu nerovnomerností na úkor 
regiónov, ktoré by inak pocítili následok nepriaznivých socioekonomických činiteľov bez 
dodatočnej štátnej resp. verejnej pomoci.21  
 
 
Čo sa týka anticipácie a presadzovania regionálnych zmien: 
 

Regionálne programy pomôžu riešiť problémy, ktorým v dôsledku hospodárskej 
reštrukturalizácie a iných typov znevýhodnenia čelia mestské a vidiecke oblasti alebo 
upadajúce mestské oblasti, či vidiecke oblasti potykajúce sa s rozptýleným osídlením, 
starnúcou populáciou alebo slabou dostupnosťou. Ide vlastne o striktnejšie sústredenie 
intervencií na tri prioritné (kľúčové) témy načrtnuté vyššie. Pôjde o podporu výkonnosti 
a konkurencieschopnosti využitím inovácií a nových technológií, budovanie spoločnosti 
založenej na vedomostiach a na udržateľnom rozvoji. 
 

Zdrojom financovania nových programov na regionálnej úrovni by bol ERDF.  
 
Regióny oprávnené čerpať pomoc vyčlenených na tento cieľ budú totožné s tými, čo 

spadajú pod dnešné Ciele 2 a 3 (NUTS I a II). Teda regióny, ktoré nespadajú pod podmienky 
vstupu do Cieľa 1. Každý štát si bude môcť sám vybrať zo svojich oprávnených regiónov tie 
„regióny konkurencieschopnosti“, ktoré budú môcť čerpať pomoc v rámci tohto cieľa. 
Rozhodnutie štátov v tomto smere bude determinované len veľkosťou ich schopnosti a ochoty 
spolufinancovať dané projekty a odhadom výhodnosti týchto krokov. 

Zo znenie nariadenia sem budú patriť aj tzv. „phasing in“22 regióny, tj. také, ktoré 
v rokoch 2000-2006 preukázali schopnosť výrazného rastu (dnes síce patria ešte do Cieľa 1, 
                                                 
21 Tento Cieľ sleduje tú časť filozofie reformy Kohéznej politiky, ktorá zdôrazňuje podporu (zväčša relatívne 
vyspelejších), kde je hrozba odlivu doterajších zamestnávateľov a pod. na východ (či v dôsledku globalizácie 
kdekoľvek, kde je to výhodnejšie), aby sa preorientovali a pomohli si tak (udržať, resp. zvýšiť súčasnú úroveň) 
a tak aj pomôcť EÚ ako celku na globálnom ekonomickom poli. Zároveň by sa vytvárali zdroje aj na podporu 
ďalšej konvergencie, teda pomoc chudobnejším členom. Keby sa na tieto vyspelejšie regióny z hľadiska podpory 
Spoločenstva nedbalo, mohlo by to otvárať cestu ich úpadku, čo by ohrozilo aj rozvoj slabších členov a regiónov 
a celú EÚ (jej postavenie, aj jej celkovú súdržnosť, možno v dlhodobom horizonte aj životaschopnosť projektu 
zjednotenej Európy). 
22 Podľa znenia textu Finančnej perspektívy 2007-2013 schválenej Radou – phased into. 



KOHÚT, M.: O reforme Regionálnej politiky EÚ pre roky 2007-2013. http://www.eac.sk (január 2006) 

 

 

 

16 
 

pretože pred rokom 2000 mali HDP na obyvateľa pod hranicou 75% priemeru HDP na hlavu 
EÚ 15; ale v budúcom období sa už sem zaradiť nedokážu ani pri počítaní s EU 15).23  

Toto opatrenie je v línií už vysvetleného smerovania Kohéznej politiky v rokoch 2007-
2013. Takéto krajiny dostanú špecifickú ale prechodnú podporu, finančne rozsiahlu avšak 
postupne klesajúcu podporu. 
 
Pokiaľ ide o pomoc občanom pri anticipácii zmien a reakcii na ne 
 

Aktivity v tejto oblasti by prebiehali pod záštitou národných programov a poskytovali 
by podporu pri zavádzaní a realizácii štrukturálnych reforiem na trhu práce a na posilnenie 
sociálnej integrácie v súlade s cieľmi a pokynmi EES. 
 
Takto zameraná pomoc by sa mala sústrediť na tri priority: 

- zvýšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov investíciami do schopností 
a vnútropodnikových školení a podporou rozvoja efektívnych stratégií celoživotného 
vzdelávania; 

- získať väčší počet ľudí do pracovného pomeru a prevencia predčasného odchodu 
z trhu práce, 

- zvýšenie potenciálu profesijného zaradenia ľudí, ktorí majú sťažený prístup na trh 
a ťažšie si zamestnanie udržia, napríklad ľudí s postihnutím, príslušníkov etnických 
menšín a migrantov. 

 
Zdrojom financovania takýchto nových programov by mal byť ESF. 
 
 
 
2.1.2.3 Cieľ 3: Európska územná spolupráca: podpora harmonického a vyváženého 

rozvoja územia EÚ 
 

Rozšírenie, ktoré zvýšilo celkový počet hraníc EÚ vyžaduje väčšiu územnú 
spoluprácu založenú na spoločných projektoch rozvoja na základe cezhraničnej spolupráce, 
opatrenia prispievajúce k integrovanému rozvoju v rámci nadnárodného rozvoja a siete 
rozvoja a výmeny v duchu interregionálnej spolupráce. 
 

Nakoľko sa v praxi ukázala hodnota tzv. Iniciatív Spoločenstva pri povzbudení 
kooperácie, výmeny skúseností a dobrej praxe a najmä pri podpore týchto aspektov v rámci 
nadnárodnej, cezhraničnej a medzi regionálnej spolupráce a pomoci na vonkajších hraniciach 
Únie, opierajúc sa o konkrétne skúsenosti zo súčasnej iniciatívy INTERREG, Komisia 
navrhla stanoviť nový Cieľ (s názvom Európska územná spolupráca), ktorým by bolo 
posilnenie harmonickej a vyváženej územnej integrácie Únie prostredníctvom podpory 
spolupráce na otázkach celospoločenského významu medzi jednotlivými zložkami na 
cezhraničnej (dva susedné regióny EÚ, resp. dva susedné regióny pričom aspoň jeden je 
z EÚ), nadnárodnej (sústredená na makro regióny, tzn. veľké oblasti zložené 
z regiónov viacerých štátov) a medzi regionálnej úrovni (spolupráca medzi regiónmi 
a mestami naprieč EÚ).24 

                                                 
23 Vo Finančnej perspektíve z decembra 2005 sa píše, že takéto regióny v období rokov 2000-2006 prirodzeným 
rastom presiahli hodnotu 75% priemeru HDP na obyvateľa EÚ 15,  čo korešponduje s hodnotou 82,2 % po 
rozšírení. 
24 Všetky doterajšie Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, URBAN, INTERREG, LEADER+ ako už bolo naznačené 
budú inkorporované do opatrení v rámci jednotlivých cieľov a tie budú špeciálne podporované.  
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Tento nový Cieľ sa zameriava na podporu silnejšej integrácie územia EÚ vo všetkých 
jej dimenziách.  
 

Aktivity na dosiahnutie tohto Cieľa financované zo zdrojov ERDF by sa mali 
sústrediť na integrované programy riadené jediným orgánom a zamerané na plnenie 
kľúčových priorít Spoločenstva súvisiacich s lisabonským a göteborgským programom. 

Tým jediným orgánom by bol tzv. cezhraničný regionálny orgán, konkrétne Európske 
združenie cezhraničnej spolupráce (EZCS). Malo by ísť o nový právny nástroj ošetrujúci 
európsky režim spolupráce. Tento by členským štátom, regiónom a orgánom miestnej správy 
pomohol odstrániť — v rámci programov Spoločenstva i mimo nich — charakteristické 
právne a administratívne ťažkosti, s ktorými sa potykajú pri riadení cezhraničných programov 
a projektov dnes. Zámerom tohto návrhu bolo zakotviť právomoc uskutočňovať spoluprácu v 
zastúpení orgánov verejnej správy. 
 

Cezhraničná spolupráca (dnes riešená v rámci INTERREG IIIA) by sa principiálne 
týkala všetkých regiónov (definovaných na úrovni NUTS III) ležiacich pozdĺž vonkajších, 
vnútorných, pozemných i morských hraníc. Jej cieľom by bolo presadzovanie spoločných 
riešení pre spoločné problémy (akými sú rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí, 
rozvoj hospodárskych vzťahov). 

Aby bolo možné podnikať na vonkajších hraniciach rozšírenej únie efektívnejšie 
kroky, navrhne Komisia Nový nástroj susedstva (New Neighbourhood Instrument, NNI) – pre 
spoluprácu susedských regiónov EÚ – nie členov EÚ) v rámci Stratégie európskeho 
susedstva. 

NNI bude pôsobiť na oboch stranách vonkajšej hranice, vrátane morskej hranice tam, 
kde to bude vhodné. NNI bude okrem iného presadzovať udržateľný ekonomický a sociálny 
rozvoj a stavať na predchádzajúcich skúsenostiach z cezhraničnej spolupráce, predovšetkým v 
oblasti partnerstva, viacročného plánovania a spolufinancovania 
 

V rámci podpory nadnárodnej spolupráce dochádza k prehodnoteniu súčasných 13 
oblastí nadnárodnej spolupráce25 (definovaných v rámci iniciatívy INTERREG IIIB). Tento 
typ spolupráce by sa mal zamerať na strategické priority nadnárodného charakteru, akými sú 
výskum a vývoj, informačná spoločnosť, životné prostredie, prevencia rizík a integrované 
vodné hospodárstvo. V rámci tejto spolupráce ide najmä o utuženie súdržnosti a integrácie 
makro regiónov. 
 

A na záver, Komisia navrhla, aby regióny v budúcnosti do svojich regionálnych 
programov zaradili aktivity v oblasti medzi regionálnej spolupráce (nesusedských regiónov 
EÚ). Na jej zaistenie budú musieť regionálne programy vyčleniť časť prostriedkov na 
výmeny, spoluprácu a budovanie kontaktov s regiónmi v ostatných členských štátoch. 
Podstatou tohto Cieľa je sústrediť sa na odstraňovanie negatívneho vplyvu hraníc ako bariéry. 
 
 
2.1.3 Integrovaná odpoveď na osobitné charakteristiky územia 
 

Ide o jednu z noviniek zavádzanú reformou, svojou vážnosťou na úrovni snahy o 
cielenejšie intervencie a redukcie cieľov do troch. 
 

                                                 
25 Ide o medzinárodné oblasti  - makro regióny (zložené z regiónov viacerých štátov EU) a v rámci Kohéznej 
politiky sa EU snaží zvýšiť ich integráciu a súdržnosť 
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Jednou z kľúčových vlastností účinnej politiky súdržnosti je jej schopnosť reagovať na 
špecifické potreby a charakteristiky jednotlivých území (miest, vidieka a tzv. ultraperiférnych 
regiónov - UPR). 

Tretia správa o kohézii potvrdila, že zvláštny zemepisný alebo prírodný handicap 
môže problémy rozvoja znásobiť. 

Správa ďalej poukazuje na rolu, ktorú zohrávajú mestá v celej Únii ako centrá 
ekonomického rastu, a na to, že spolupráca medzi mestami je významnou súčasťou pridanej 
hodnoty aktivít na európskej úrovni, pričom zároveň čelia problémom vyplývajúcim 
z ekologických tlakov, sociálnej izolácie a reštrukturalizácie hospodárstva (značný je 
potenciál problémov veľkých sídlisk v mestách krajín bývalého východného bloku).  

Z analýzy tiež vyplýva, že vidiecke oblasti stoja i naďalej pred rozsiahlymi zmenami. 
Ich oživenie závisí od diverzifikácie ekonomickej aktivity a pevnejšieho napojenia na mestské 
oblasti.26  

Komisia si uvedomuje rôznorodosť podmienok a výziev, zastáva však názor, že nová 
generácia programov by mala byť definovaná tak, aby dokázala reagovať na problémy (a 
možnosti) jednotlivých území bez znásobovania počtu programov alebo počtu nástrojov. 
Každý program v rámci už definovaných troch Cieľov pre roky 2007-2013 by teda mal 
vytvárať rámec, v ktorom je možné porátať sa s rôznymi situáciami a ponúknuť integrované 
a systémové riešenia problémov týchto špecifických území. 

 
 

2.1.3.1 Najodľahlejšie regióny 
 

Práve v rámci Cieľa Konvergencie by sa mali okrem iného tiež kompenzovať 
špecifické nevýhody najodľahlejších regiónov EÚ a v rámci nových programov Cieľa 
Územnej spolupráce by sa zase výrazne uľahčiť spoluprácu medzi susediacimi krajinami 
v otázkach ultraperiférnych regiónov a oblastí, čo sa týka mnohých ostrovov, horských oblastí 
a riedko osídlených regiónov, predovšetkým ďaleko na severe Únie.  

Taktiež prideľovanie zdrojov pre Cieľ Regionálnej konkurencieschopnosti a 
zamestnanosti by malo uvedené „územné“ kritériá zohľadňovať a reagovať tak na relatívne 
znevýhodnenie regiónov so zemepisným handicapom (otázka dostupnosti, životných 
podmienok a pod.). 
 
 
2.1.3.2 Problematika deprivácie a regenerácie mestských oblastí a jej zahrnutie do 

regionálnych programov 
 

Reforma zahŕňa aj zámer posilniť miesto otázok miest v regionálnych programoch už 
definovaných troch hlavných Cieľov, vychádzajúc zo silných stránok súčasnej iniciatívy 
URBAN. 

V praxi by každý členský štát na začiatku najbližšieho plánovacieho obdobia navrhol 
zoznam mestských oblastí, pre ktoré by mohla byť špecifická aktivita v rámci programov 
prínosná. 

Takéto aktivity by mali mať v novom období prednostnú oprávnenosť a špecifickú 
podporu aj v podobe vyššej maximálnej hranice príspevku zo zdrojov Spoločenstva (pozri 
vyššie). 

                                                 
26 Tieto oblasti (mestá, vidiek, a ultraperiférne regióny) si vyžadujú, ako sa píše v Strategických pokynoch 
Spoločenstva (celý názov „Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti: Strategické usmernenia 
Spoločenstva pre roky 2007-2013“) – integrovaný prístup. 
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Zásadným predpokladom úspechu činnosti v mestských oblastiach je účasť orgánov 
mestskej správy na zostavovaní programov a na ich riadení, preto sa počíta so schémou, ktorá 
by zahŕňala subdelegáciu zodpovednosti na tieto orgány. 

V regionálnych programoch, do ktorých by podpora obnovy a rozvoja miest mala byť 
integrovaná, sa preto podľa návrhu reformy bude musieť uvádzať, ako sa zaoberajú 
mestskými problémami a ako je zorganizované delegovanie zodpovednosti za tieto akcie na 
nižšie mestské orgány.  

Do budúcnosti podľa návrhov reformy je nutné podporiť obnovu miest a vidieka 
a oblastí závislých na rybolove a zabezpečiť komplementárnosť a konzistenciu so špeciálnymi 
nástrojmi pre poľnohospodárstvo a rybolov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.  
 
 
2.1.3.3 Lepšia organizácia nástrojov používaných vo vidieckych oblastiach a na  podporu 

reštrukturalizácie odvetvia rybolovu 
 

Dotknutú problematiku v rokoch 2000-2006 zabezpečuje primárne jeden z cieľov 
Kohéznej politiky, ktorý nesie názov „Rozvoj vidieka a reštrukturalizácia sektora rybolovu 
mimo Cieľa 1“ a ktorý používa ako nástroje Európsky poľnohospodársky, garančný 
a zaisťovací fond (v ang. EAGG) a Finančný nástroj na úpravu rybolovu (v ang. FIFG). 
Reforma toto mení.  

Pre nové programové a finančné obdobie sa EK rozhodla zjednodušiť a vyjasniť úlohu 
jednotlivých nástrojov na podporu rozvoja vidieka a odvetvia rybolovu. Súčasné nástroje 
súvisiace s politikou rozvoja vidieka (EAGG a FIFG) budú transformované do iných 
a pridružené k iným do rámca Spoločnej poľnohospodárskej politiky (teda mimo Kohéznej 
politiky). 
 

Dnes aktívna Iniciatíva spoločenstva LEADER+ sa podľa plánov začlení do 
všeobecných programov troch už definovaných Cieľov. V budúcom období bude Kohézna 
politika práve cez ne, ako doplnok k primárnej zodpovednosti Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (v ang. CAP), podporovať tieto oblasti ale iba podporou diverzifikácie vidieckej 
ekonomiky a ekonomiky oblastí závislých na rybolove.  

CAP ponesie gro zodpovednosti v tejto sfére, dostane však spolu zo zodpovednosťou 
aj zdroje z Kohéznej politiky, resp. jej fondov. Financie pre nástroje od roku 2007 zjednotene 
fungujúce v rámci CAP (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka známy ako 
Rurálny rozvojový fond a Európsky fond pre rybolov – nahrádzajúce EAGG a FIFG) tvoria 
približne 0,05% celkového HNP EÚ.  

Kohézna politika v rokoch 2007-2013 bude iba dopĺňať opatrenia, ktoré sa podporujú 
z nového fondu na rozvoj vidieka a fondu pre rybolov a preto v tomto smere sa treba 
zabezpečiť komplementárnosť a kohéziu medzi ich akciami a financovaním jednak z ERDF, 
ESF, Kohézneho fondu a dvoch uvedených nových fondov patriacich už v novom období pod 
inú spoločnú politiku – poľnohospodársku politiku EÚ (CAP).  
 
 
2.1.4 Koordinácia a komplementárnosť s ďalšími politikami Spoločenstva 
 

Politika súdržnosti je nevyhnuteľným doplnením iných výdavkov týkajúcich sa celého 
územia Spoločenstva v oblasti inovácie (výskum a vývoj, podnikanie, informačná spoločnosť 
a ekologicky čisté technológie), sietí (dopravných, energetických, komunikačných), 
vzdelávania a kultúry (Spoločná politika vývoja a výskumu, energetická a pod.) 
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Politika súdržnosti pomáha vo svojom dôsledku zaručiť, aby v členských štátoch a 
regiónoch v celom Spoločenstve bola vytvorená potrebná fyzická a inštitucionálna kapacita, 
ktorá im umožní čerpať z výhod ostatných uvedených politík. 

 
Preto sa do budúceho obdobia Finančnej perspektívy a spoločných politík Únie 

zdôrazňuje skvalitnenie riadenia týchto politík pomocou intenzívnejšieho trvalého dialógu 
a výmeny informácií, ako aj lepšou koordináciou aktivít.   

Pre úplnosť treba ešte spomenúť v rámci inkorporovania súčasných Iniciatív 
spoločenstva aj transformáciu iniciatívy EQUAL. Jej aktivity podporujúce rovnaké príležitosti 
pre ženy a mužov, boj s diskrimináciou a nerovnosťou na trhu práce budú v novom období 
začlenené tiež do regionálnych a národných  programov v rámci troch nových Cieľov. 
V tomto prípade najmä do programov druhého Cieľa Regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť.27  
 

Väčšia konzistentnosť Kohéznej politiky so Všeobecnými pokynmi pre hospodársku 
politiku a Európskou stratégiou zamestnanosti je neodmysliteľným predpokladom rastu jej 
účinnosti. Prispieť k tomu má nový dokument Strategické pokyny Spoločenstva pre kohéznu 
politiku (SPS), ktorý integruje relevantné predpisy, smernice, dokumenty a politiky 
s Kohéznou politikou. 
 
 

2.2 Reformovaný systém realizácie – technická časť reformy 
 

Spôsob akým sa politika realizuje, má rozhodujúci vplyv na jej účinnosť. Napriek 
vysokému štandardu riadenia a kontroly verejných výdavkov EÚ využívaných aj v Kohéznej 
politike, Tretia správa hovorí o potrebe odstrániť niektoré problémy, na ktoré sa narazilo pri 
implementácii súčasných programov.  

Kľúčové princípy politiky súdržnosti — viacročné plánovanie, partnerstvo, 
spolufinancovanie, doplnkovosť a hodnotenie — zostanú nezmenené.  

Pre zvýšenie jej účinnosti v rozšírenej Únii však reforma obsahuje návrhy - po prvé, 
presadzovať strategickejší prístup k plánovaniu, po druhé, ďalej decentralizovať od základu 
zodpovednosť smerom na partnerstvá v členských štátoch a na regióny a orgány miestnej 
správy, po tretie, zvýšiť výkonnosť a kvalitu spolufinancovaných programov prostredníctvom 
pevnejšieho a transparentnejšieho partnerstva a jasnejších a prísnejších monitorovacích 
mechanizmov, a po štvrté, zjednodušiť systém riadenia zvýšením miery transparentnosti, 
diferenciácie a proporcionality a zároveň zaručiť zdravé finančné riadenie.  

Pritom hranice decentralizácie dosahovanej zjednodušením sú dané tým, že Komisia 
zodpovedá za spoľahlivé finančné riadenie a za výsledky spolufinancovaných aktivít pred 
rozpočtovým orgánom a verejnosťou. 
 

Prirodzene aj reforma tejto časti Kohéznej politiky sa odrazila v legislatívnych 
normách, či už ide o návrh všeobecného uznesenia o štrukturálnych fondoch a Kohéznom 
fonde, návrhoch uznesení o jednotlivých fondoch alebo SPS, upravujúcich novú politiku 
súdržnosti. 

 
 

                                                 
27 Aj v Strategických pokynoch spoločenstva sa v tomto smere konštatuje, že štáty a regióny by mali na všetkých 
úrovniach prípravy a implementácie programov a projektov sledovať cieľ rovnosti medzi mužmi a ženami.  
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2.2.1 Strategickejšia orientácia na priority Únie, resp. strategickejší prístup 
k programovaniu 
 
Komisia navrhla, aby Rada, s posúdením Parlamentu, prijala pred začiatkom nového 

plánovacieho obdobia na základe odporučenia Komisie všeobecný strategický dokument k 
politike súdržnosti, ktorý by vymedzil jasné priority pre členské štáty a regióny. Ide práve 
o zmienené Strategické pokyny Spoločenstva. Oficiálne sa tento nový dokument EÚ volá 
„Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti: Strategické usmernenia Spoločenstva 
pre roky 2007-2013“ (jednoduchšie Strategické pokyny Spoločenstva - SPS). 

Opäť je to jeden z nových prvkov zavádzaných do Kohéznej politiky pre nové 
programovacie obdobie.  

Tento strategický prístup je určujúci pre realizáciu Kohéznej politiky a mal by posilniť 
politickú zodpovednosť. Jeho cieľom je presnejšie vymedziť požadovanú úroveň synergie 
medzi politikou súdržnosti a lisabonským a göteborgským programom a integrovať, inak 
povedané, zvýšiť konzistentnosť so Všeobecnými pokynmi pre hospodársku politiku 
a Európskou stratégiou zamestnanosti.28  
Ruší sa Rámec podpory Spoločenstva (CSF). 
 

Európske inštitúcie by podľa návrhu reformy mali od roku 2007 každoročne na 
základe správy predloženej Komisiou, ktorá by bola zhrnutím správ o činnosti členských 
štátov (vypracovaných členskými krajinami), preskúmať pokrok v oblasti strategických priorít 
a dosiahnuté výsledky. Tiež budú novo definované úlohy hodnotenia, aby mali strategickejší 
charakter a boli viac orientované na výsledky (nielen na postupy). 
 
Tento prvok trvalého dialógu a priebežného hodnotenia je tiež nový.  
 
 
2.2.2 Decentralizácia či inak zjednodušenie prostredníctvom vyššej miery subsidiarity 
 

Komisia navrhuje, aby sa v nasledujúcom plánovacom období systém riadenia v celom 
rade kľúčových aspektov ďalej zjednodušil. 
 
 
2.2.2.1 Plánovanie 
 
Zjednodušenie v rámci plánovania programovania bude vyzerať takto: 
– na politickej úrovni – na základe SPS a v prísnom súlade s nimi každý štát vypracuje 

politický dokument o svojej stratégií (Národný strategický referenčný rámec - NSRR), 
ktorý prerokuje s EK a ktorý vytvára rámec pre vypracovanie tematických a regionálnych 

                                                 
28 SPS určujú, čo bude z fondov  podporované, tvoria rámec a poskytujú inštrukcie a návrhy pre tvorbu 
národných dokumentov (Národných strategických referenčných rámcov - NSRR). Integrujú z hľadiska 
regionálneho rozvoja relevantné plány, politiky a dokumenty EÚ s Kohéznou politikou a tak garantujú najvyššiu 
komplementárnosť a konzistentnosť, pričom výsledkom sú usmernenia pre Kohéznu politiku a rámec tvorby 
národných dokumentov pre členské štáty, ktoré reflektujú už prijaté smernice, a pravidlá ovplyvňujúce sféru 
záujmu Kohéznej politiky. Dávajú detailné pokyny pre národné a regionálne rámce a programy, určujú 
všeobecné priority, ktorým je potrebné venovať pozornosť v budúcom období. Tento strategický dokument 
Kohéznej politiky EÚ pre roky 2007-2013 formuluje široko koncipované usmernenia tvorby strategických priorít 
pre NSRR a jeho obsahová štruktúra tvorí okruhy, ktoré predstavujú navrhované oblasti operačných programov. 
Týmto dokumentom sa snaha o konvergenciu jasnejšie zväzuje so snahou o rast a konkurencieschopnosť  
regiónov EÚ tak ako celku. 



KOHÚT, M.: O reforme Regionálnej politiky EÚ pre roky 2007-2013. http://www.eac.sk (január 2006) 

 

 

 

22 
 

programov, ale na rozdiel od súčasného Rámca podpory spoločenstva (CSF) nebude 
nástrojom riadenia;   

– a na operačnej úrovni – bude Komisia na základe uvedeného politického dokumentu 
schvaľovať národné a regionálne programy pre každý členský štát.29 Programy budú 
definované len na úrovni celkových alebo najvyšších priorít, so zdôraznením 
najdôležitejších opatrení. Ruší sa bližšia špecifikácia, ktorú dnes obsahuje tzv. 
„programový doplnok“, ako aj riadenie podľa jednotlivých opatrení. Detailné opatrenia 
budú vecou štátov, EK bude sledovať súlad národnej stratégie a cieľov s európskymi. 

 
Riadenia samotných programov sa tak má uvoľniť a prenechať v plnej zodpovednosti 
a kompetencii štátov. 
 
Počet fondov sa má obmedziť na tri (ERDF, ESF a Kohézny fond) oproti dnešným šiestim 
(pozri prílohu).  
 

Na rozdiel od súčasnej praxe financovania niektorých programov (i keď v SR to tak 
nie je) viacerými fondmi, v budúcnosti bude podľa reformy na jeden program pripadať len 
jeden fond. Zámerom tohto návrhu je podľa plánov reformy zjednodušenie a vyššia účinnosť 
plánovania. 

Pokiaľ ide o Kohézny fond, ktorý mal v doterajších obdobiach výlučné postavenie, čo 
do úloh i pravidiel fungovania, v novom období by mal v oblasti dopravnej a ekologickej 
infraštruktúry postupovať (tak ako postupuje ERDF) podľa jednotného plánovacieho systému. 
Veľké projekty by mala Komisia schvaľovať zvlášť, ale riadiť v rámci príslušných 
programov.  
 
 
2.2.2.2 Finančné riadenie a spolufinancovanie  
 

Platby by nemali už prebiehať tak ako dnes na úrovni „opatrení“, ale na úrovni vyšších 
priorít. Systém platieb (záloha a vyrovnanie) zostáva zachovaný. Kľúčový princíp 
automatického zrušenia alokácie nevyužitých zdrojov (pravidlo „n+2“) je zmenený (s 
platnosťou do roku 2010) na  schému n+3 pre nové krajiny, resp. pre krajiny s HDP na 
obyvateľa menším ako 85% priemeru EÚ (25). 

Oprávnenosť výdavkov by sa vo všeobecnosti posudzovala podľa národných pravidiel, 
s výnimkou malého počtu oblastí, napr. DPH (pričom tá bude oprávneným výdavkom) 
technická pomoc a pasívny úrok, na ktoré by sa i naďalej vzťahovali pravidlá spoločenstva. 
 
 
2.2.2.3 Finančná kontrola 
 

Finančná kontrola by sa mala v budúcnosti riadiť princípom proporcionality a vstup 
Komisie by závisel od miery spolufinancovania z prostriedkov Spoločenstva a adekvátnosti 
systému kontroly na národnej a regionálnej úrovni.30 Pod určitou hranicou by mal každý 
členský štát možnosť príslušné programy kontrolovať národným systémom kontroly a 
Komisia by sa v princípe spoliehala na oficiálnu záruku nezávislého národného kontrolného 
orgánu. 
                                                 
29 Nakoľko ich tvorba bude prebiehať v partnerstve s EK a priebežne konzultovaná, konečné „schválenie“ by 
malo byť formálnym aktom „prijatia“ tohto dokumentu.  
30 Je to jedna zo zmien oproti súčasnému obdobiu, voči ktorej sa zdvihla vlna odporu zo strany niektorých 
členských krajín. 
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Proporcionalita  a ďalšie zjednodušenia finančného riadenia a kontroly by mali ísť 
ruka v ruke s prísnejšími postihmi. Finančné opravy budú uplatňované progresívnou formou, 
avšak v závažných prípadoch (v prípade protiprávneho postupu či sprenevery) aj okamžitým 
odňatím prostriedkov. 
 
 
2.2.2.4 Doplnkovosť 
 

Kľúčovým princípom politiky súdržnosti zostáva i naďalej doplnkovosť – zásada, že 
európske zdroje by mali skôr dopĺňať než nahrádzať národné zdroje. 
 
 
2.2.2.5 Partnerstvo a koordinácia 
 

Na partnerstvo a koordináciu je v reforme a plánoch novej Kohéznej politiky pre roky 
2007-2013 kladený väčší dôraz. Hoci existovalo aj v doterajších plánovacích obdobiach ako 
súčasť projektovania, v novom období sa dostáva do novej dimenzie.  

Partnerstvo bude podporovať vypracovanie a monitorovanie NSRR ako aj prípravu, 
implementáciu, monitorovanie, a hodnotenie operačných programov. Členské štáty sú 
zaviazané zapájať do rôznych etáp programovania vhodných partnerov, napr. sociálnych, 
hospodárskych, i partnerov z mimovládneho sektora.  

Komisia bude každý rok konzultovať pomoc z fondov s organizáciami, ktoré 
zastupujú partnerov na európskej úrovni. Tak si bude môcť overiť, či a ako princíp partnerstva 
členské štáty dodržiavajú.  
 
 
2.2.3 Vyššia koncentrácia ako súčasť technickej časti reformy  
 

Podnet na vyššiu koncentráciu je vlastne produktom smerovania Kohéznej politiky 
v politickej rovine (tj. pozri filozofický „backround“) v novom období a už spomínanej snahy 
o zvýšenie sústredenia na priority Únie.  

Koncentrácia zdrojov by mala byť z hľadiska územného i naďalej najvyššia v 
najchudobnejších členských štátoch a regiónoch, so zvláštnym ohľadom na nové členské 
štáty.  

V rámci tematických aspektov sa bude Kohézna politika v rokoch 2007-2013 
koncentrovať na úrovni jednotlivých programov rozvoja na lisabonské (rast, 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť) a göteborgské (trvalo udržateľný rozvoj) priority 
rovnako ako v „konvergujúcich“ regiónoch na budovanie inštitucionálnej kapacity. 
 

Pokiaľ ide o zónovanie regiónov určených pod dnešný Cieľ 2, tento dôraz na 
identifikáciu oblastí s nárokom na podporu na úrovni komunít, obcí a obvodov (u nás 
Bratislava, resp. Bratislavský samosprávny kraj) spôsobil, že koncentrácia je chápaná takmer 
výlučne v mikrogeografickom zmysle. Aj v budúcnosti musí zemepisná koncentrácia 
prostriedkov do najpostihnutejších miest iste zostať významnou zložkou vyvíjaného úsilia, 
zároveň sa však nesmie prehliadať fakt, že vyhliadky týchto miest bezprostredne súvisia s 
úspechom regiónu ako celku. 

Ako zistili mnohé regióny, odpoveď na potreby najslabších častí regiónu vyžaduje 
vypracovanie koherentnej stratégie pre celý región. Preto bolo navrhnuté, aby sa v budúcnosti 
prestal používať súčasný systém identifikácie mikrooblastí. 
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2.2.4 Väčší dôraz na výkon a kvalitu 
 

Efektívnosť Kohéznej politiky je výzvou na silnejšie zameranie na dopad a výkonnosť 
a na lepšie definovanie výsledkov, ktoré sa majú dosiahnuť. Zavedením spomínaného 
pravidelného každoročného dialógu (pozri vyššie) s európskymi inštitúciami, v rámci ktorého 
by sa — na základe výročnej správy Komisie, ku ktorej by boli priložené odporučenia 
Komisie — prediskutoval dosiahnutý pokrok a výsledky národných a regionálnych 
programov, by sa mala zvýšiť ich transparentnosť a posilniť  pocit zodpovednosti voči 
inštitúciám a občanom a tak aj účinnosť.31 

Pre budúcnosť zostáva v platnosti hodnotenie programov pred ich zahájením, v 
priebehu a po ukončení. Pri posudzovaní slabín a výhod regiónu na začiatku každého 
programu je okrem iného potrebné vyvinúť ešte ďalšie úsilie s cieľom predvídať v každom 
členskom štáte a regióne zmeny, ku ktorým dôjde v dôsledku liberalizácie obchodu a v 
dôsledku globalizácie. 
 

Komisia v rámci reformy tiež navrhla, aby sa vytvorila výkonnostná rezerva 
(„Rezervný fond kvality a výkonu“) na úrovni Spoločenstva, určená na odmeňovanie tých 
členských štátov a regiónov, ktoré vykážu v dosahovaní vytýčených cieľov najvýraznejší 
pokrok (vytvorená bude z 3% zdrojov pridelených do fondov ERDF a ESF v programoch 
cieľov 1 a 2). 
 

Reforma tiež obsahuje návrh, aby členské štáty vytvorili z im prideleného podielu 
štrukturálnych prostriedkov na národnej úrovni (tzn. povinnosť vyčleniť do tejto rezervy 1% 
z dotácie na Cieľ 1 a 3% na Cieľ 2) malú rezervu, ktorá im umožní okamžite reagovať na 
nečakané krízy lokálneho alebo sektorového charakteru, vyvolané reštrukturalizáciou odvetví 
alebo v dôsledku liberalizačných obchodných dohôd. Táto rezerva by poskytovala sekundárnu 
podporu (popri regionálny a národných  programoch v rámci už definovaných troch Cieľov) 
na rekvalifikáciu najpostihnutejších pracovníkov a diverzifikáciu ekonomiky v príslušných 
oblastiach (volať sa bude „Štátny rezervný fond pre nepredvídané okolnosti“). 
 

Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, že nová Finančná perspektíva pre roky 
2007-2013 obsahuje návrh na vytvorenie zvláštneho nástroja – Fondu na prispôsobovanie sa 
globalizácii tzv. globalizačný fond, ktorého úlohou je poskytnúť prídavnú (dodatočnú) 
podporu pre zamestnancov, ktorí sa stali nadbytočnými ako výsledok hlavných štrukturálnych 
zmien vo vzorcoch svetového obchodu a aby asistoval ich preškoleniu a hľadaniu 
zamestnania. Aktivácia tj. využitie tohto fondu bude predmetom prísnych kritérií spojených 
so škálou ekonomického zlomu a dopadu na lokálne, regionálne alebo národné ekonomiky. 
Jeho maximálny ročný výdaj však nesmie presiahnuť sumu 500 mil. Eur. 
 
 
 

                                                 
31 V roku 2008 po prvýkrát a každý rok najneskôr do 1. októbra predloží každý členský štát Komisii správu o 
postupe implementácie svojej stratégie a dosahovaní jej cieľov, ktorá zohľadňuje najmä súbor indikátorov a ich 
prínos pre implementáciu strategických pokynov Spoločenstva ku kohézii, ako aj dostupné hodnotenia. 
V roku 2009 po prvýkrát a na začiatku každého roka bude Komisia schvaľovať výročnú správu, ktorá je 
súhrnom rozvoja, trendov a problémov týkajúcich sa implementácie Strategických pokynov Spoločenstva a 
Národných strategických referenčných rámcov. 
Správa bude založená na skúmaní a hodnotení výročných správ členských štátov Komisiou, a akýchkoľvek 
ďalších dostupných informácií. Správa bude stanovovať následné opatrenia, ktoré musia členské štáty a Komisia 
urobiť vo svetle svojich záverov. Následne ju preskúma Rada. 
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2.3 Finančné nástroje – Finančná perspektíva na roky 2007-2013 pre 
Regionálnu politiku 

 
V návrhu Finančnej perspektívy EÚ Európska komisia vo februári 2004 navrhla pre 

obdobie rokov 2007-2013 na podporu troch Cieľov Regionálnej, resp. Kohéznej politiky 
prostriedky vo výške 0,41% HNP rozšírenej EÚ. To predstavovala sumu 336 mld. Eur. 

Významné bolo rozhodnutie Komisie, vyčleniť pre politiku súdržnosti samostatnú, 
transparentnú rozpočtovú kapitolu, ktorá je nevyhnutným predpokladom istoty a stability 
potrebnej pre plánovanie ďalšej generácie národných a regionálnych viacročných 
programov.32 

Avšak v Európskou radou v decembri 2005 schválenej Finančnej perspektíve (teda tej, 
ktorá napokon bude určovať výšku príjmov a výdavkov EÚ, ak ju schváli aj Európsky 
parlament – EP na jar tohto roku) je pre Regionálnu politiku vyčlenených „iba“ 0,37% HNP 
EÚ (27), čo predstavuje zhruba 307,619 mld. Eur.33 

Tieto Rada rozdelila na tri vyššie uvedené ciele v pomere takmer 81,8 % pre Cieľ 1, čo 
predstavuje 251,33 mld. Eur (vrátane 12,521 mld. pre regióny „phasing out“, a prostriedkov 
Kohézneho fondu 61,518 mld.); pre Cieľ 2 15,8 %, čo predstavuje 48,789 mld. Eur (vrátane 
10,385 pre regióny „phasing in“) a ostávajúcich 2,4 % pre Cieľ 3 – 7,5 mld. Eur. 
 
 V tej fáze prípravy Regionálnej politiky pre roky 2007-2013, v ktorej sa tvorí táto 
správa, nemožno s istotou považovať tieto čísla za konečné. V EP sa už totiž objavili 
odmietavé hlasy, požadujúce úpravy tejto finančnej perspektívy.34 Niektorým europoslancom 
prekáža zníženie celkového rozpočtu a tým aj dopad na ciele Kohéznej politiky, ako aj na 
kapitoly týkajúce sa občianstva, slobody, spravodlivosti a vonkajších aktivít EÚ. Z druhej 
strany predseda EK varoval pred blokovaním rozpočtu a ďalším zdržiavaním procesu príprav 
čerpania z fondov pre blížiace sa programové obdobie. Zároveň zdôraznil, že 
s prehodnocovaním nového rozpočtu sa začne na prelome rokov 2008-2009 a výsledky 
diskusií budú zahrnuté do prípravy rozpočtu na obdobie od roku 2014.  

V súčasnosti nemožno s istotou predpovedať, či sa rozpočet EÚ zmení a ako alebo 
zostane v predostretej podobe schválenej Radou najvyšších predstaviteľov štátov a vlád 
v decembri roku 2005. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
32 V decembri schválila Rada EU Finančnú perspektívu, kde má Kohézna politika samostatnú rozpočtovú 
podkapitolu, pričom však má práva a postavenie rovnako ako kapitola.  
33 EÚ (15) v roku 1999 vo svojej Finančnej perspektíve na roky 2000-2006 vyčlenila na štrukturálne operácie 
(financie vo fondoch pre Kohéznu politiku) približne 213 mld. Eur (v rokoch 1993-1999 to bolo zhruba 203 mld. 
Eur).  
34 Európsky parlament totiž predtým schválil rozpočet v celkovej hodnote 975 mld. Eur, pričom Rada schválila 
menšiu sumu - 862 mld. Eur. 18.1.2006 dokonca EP schválil odmietajúcu rezolúciu. Napriek tomu sa 
nepredpokladá, že EP vo vyjednávaní výrazne uspeje. Pri rokovaniach o finančnej perspektíve pre roky 2000-
2006 sa mu podarilo zvýšiť rozpočet len o 2 mld. Eur. Najmä v pri zohľadnení náročnosti dosiahnutia terajšej 
dohody a faktu, že mnohé krajiny išli na okraj svojich možností. Parlament vo svojej rezolúcií z 18.1. uviedol, že 
kompromis schválený šéfmi štátov a vlád „nie je zárukou rozpočtu EÚ, ktorý by viedol ku zvýšení prosperity, 
solidarity a bezpečnosti v budúcnosti“. Dostupné na: http://www.euractiv.cz/cl/24/2315/Parlament-zamitl-
rozpocet-EU-na-leta-2007-%96-2013 
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3 Záver 
 

V doterajšom vývoji Európskej únie sa používali štrukturálne fondy, osobitne 
Kohézny fond predovšetkým (presnejšie takmer výlučne) na riešenie regionálnych disparít 
medzi jednotlivými časťami členských krajín. Treba otvorene povedať, že dosiaľ to boli 
stovky miliárd Eur, ktoré sa použili na elimináciu rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. 
Napriek tomu aj v starých členských štátoch nemalé rozdiely medzi regiónmi pretrvávajú. 
Mnohým regiónom zásahy Kohéznej politiky pomohli35 ale prinajmenšom podobný počet je 
takých, ktoré i napriek pomoci zostávajú s minimálnym pokrokom. Veľa je takých, kde 
prostriedky z EÚ nenaštartovali tvorbu vlastných domácich podnikateľských aktivít, ktoré by 
po zastavení toku peňazí z EÚ mohli prevziať úlohu oživovateľov a rozvojového faktora 
regiónov. 

Vývoj rozširovania a ekonomiky postavil Regionálnu politiku pred veľkú skúšku. Na 
jednej strane bezprecedentné ekonomické rozdiely medzi regiónmi (rozšírením sa 
zdvojnásobili) a na druhej skutočnosť, že globalizácia má na európske regióny asymetrický 
dopad. Chudobnejším poskytuje príležitosť k rýchlejšiemu rastu a zblíženiu tým, že majú 
komparatívne výhody, bohatšie sú nútené k zmenám, aby zvýšili svoju 
konkurencieschopnosť.  

Podstatou načrtnutej reformy je mierny ústup od tézy vyrovnávania medzi 
regionálnych rozdielov plošným poskytovaním zdrojov zaostalým regiónom. Uvoľnený 
priestor zapĺňa dôraz na podporu dynamicky sa rozvíjajúcich regiónov, ktoré by mali 
následne satelitne vplývať aj na rozvoj menej rozvinutých regiónov v susedstve. Dôraz sa 
súčasne zvyšuje aj pri podpore regiónov so štrukturálnymi problémami vo vyspelejších 
krajinách.  

Pomoc sa teda jednak bude poskytovať zaostalejším častiam Európy s cieľom 
konvergencie, ďalej sústredene podporované budú centrá s najväčším potenciálom rastu bez 
ohľadu na aktuálnu úroveň rozvinutosti a pomoc tiež pôjde vyspelejším regiónom 
s potenciálom štrukturálnych ťažkostí s cieľom podpory ich konkurencieschopnosti 
a atraktívnosti, so zámerom udržať zamestnanosť a celkovú životnú úroveň, resp. ju zvyšovať 
a prispieť tak celkovému rastu EÚ ako celku v línií lisabonských cieľov urobiť z EÚ 
najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšie sa rozvíjajúcu sa ekonomiku sveta. Tento 
prvok je motivovaný okrem spomenutej lisabonskej agendy najmä rizikom, že opomínanie 
rozvoja, resp. riešenia problémov vyspelejších krajín v dôsledku plného sústredenia na pomoc 
zaostalejším regiónom, môže spôsobiť, že síce jednej časti EÚ sa bude pomáhať zlepšovať 
životnú úroveň, avšak úroveň druhej poklesne, čoho výsledkom môže byť aj redukcia pomoci 
pre prvú časť.  

Zároveň stúpa podpora pre projekty cezhraničnej spolupráce. Reforma usiluje aj 
o zvýšenie účinnosti prostredníctvom reformy systému realizácie, zjednodušením 
a decentralizovaním tohto procesu, silnejšou podporou partnerstvám a multizdrojovému 
financovaniu (napr. prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev, už aj pre blížiace sa 

                                                 
35 Príkladom je Írsko, i keď okrem Regionálnej politiky, resp. jej fondov tu v nezanedbateľnej miere 
spolupôsobili ďalšie faktory (ako ekonomické reformy, faktor krajanov, resp. navrátilcov zo zahraničia, poloha 
a jazyk). 
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obdobie vyzdvihovaným). Nová regionálna politika EÚ sleduje cieľ kohézie a súčasne priberá 
úlohu posilňovača cieľov priorít Únie z Lisabonu, Göteborgu a Nice.36 

O podobe sedemročníc po roku 2013 možne dnes len špekulovať. Regionálna politika 
si ponecháva otvorenú možnosť ďalších reforiem, dokonca ich predpokladá. Úvahy sa týkajú 
napr. zníženia prahu na získavanie možných zdrojov alebo naopak na sprísnenie podmienok 
na čerpanie z fondov, pričom by sa mohlo prejsť na z nenávratného financovania na 
revolvingové, či dokonca renacionalizácie regionálnej politiky v rámci EÚ, tj. vrátenia 
regionálneho rozvoja do plnej kompetencie členských štátov a zánik Regionálnej politiky ako 
Spoločnej politiky EÚ. Všetko závisí od výsledkov, ktoré prinesie táto reforma a stavu 
kohézie a ekonomicky EÚ v rokoch druhého desaťročia 21. storočia.  

Dnes možno skonštatovať, že Regionálna politika Európskej únie pre roky 2007-2013 
je vskutku ambicióznou politikou. Či naplní očakávania jej prívržencov alebo sa potvrdia 
postoje skeptikov a jej odporcov, to ukáže čas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Komisárka EÚ pre regionálnu politiku v tomto smere hovorí: „Európa potrebuje väčšie sústredenie na podporu 
rastu a tvorby pracovných miest. Väčšie osvojenie si Lisabonskej agendy rastu a zamestnanosti zo strany 
regiónov EÚ znamená lepšie podmienky pre ekonomiku EÚ ako celku. Lisabon potrebuje regióny tak veľmi ako 
regióny potrebujú Lisabon.“ 4.3.2005 
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/259&format=HTML&aged=1&languag
e=EN&guiLanguage=sk 
Kľúčovými oblasťami podpory pritom budú ľudský kapitál a fyzická infraštruktúra, inovácie, telekomunikácie 
a informačné technológie, výskum a rozvoj. 
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Dokumenty relevantné z hľadiska reformy Regionálnej politiky EÚ: 
 

Druhá správa o ekonomicko-sociálnej súdržnosti z 31. januára 2001. (Second report on 
economic and social cohesion: Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its 
territory)  
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/contentpdf_en.hm 

 
Druhá etapová správa o pokroku v ekonomickej a sociálnej kohézii. COM (2003) 034  z 30. 
januára 2003. (Second progress report on economic and social cohesion) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim2_en.htm 
 
Tretia správa o ekonomicko-sociálnej súdržnosti : Nové partnerstvo pre súdržnosť, 
konvergenciu, konkurencieschopnosť, spoluprácu. COM (2004) 107 zo 14. februára 2004. 
(Third report on economic and social cohesion: A new partnership for cohesion 
convergence competitiveness cooperation) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesio
n3_en.htm 
 
Tretia etapová správa o pokroku v ekonomickej a sociálnej kohézii : Smerom k novému 
partnerstvu za hospodársky rast, zamestnanosť a kohéziu COM(2005) 192 zo 17 mája 2005. 
(Third progress report on economic and social cohesion) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim3_en.htm 
 
Návrhy Európskej komisie týkajúce sa Finančnej perspektívy 2007-2013. COM (2004) 101 
final/2 z 26. februára 2004. (Communication from The Commission to The Council and The 
European Parliament - Building our common future, policy challenges and budgetary means 
of the enlarged union 2007-2013) 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2004/com2004_0101en02.pdf 
 
Návrh Finančnej perspektívy 2007-2013 vypracovaný Európskou komisiou. COM (2004) 487 
final, zo 14. júla 2004. (Financial perspective 2007 – 2013)  
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0487en01.pdf 
 
Finančná perspektíva 2007-2013 schválená Radou EÚ 19.12.2005. Concil of the European 
Union 15915/05 z 19. decembra 2005. (Financial Perspective 2007-2013) 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/87677.pdf 
 
Návrh Nariadenia Rady, ktorým sa zakladajú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, predložený Komisou. 
COM(2004) 492 zo 14. júla 2004. (Proposal for a Council Regulation laying down general 
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the 
Cohesion Fund) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gener
al/com(2004)492final_sk.pdf 
 
Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
predložený Komisiou. COM(2004) 495 zo 14. júla 2004. (Proposal for a Regulation of The 
European Parliament and of The Council on the European Regional Development Fund) 



KOHÚT, M.: O reforme Regionálnej politiky EÚ pre roky 2007-2013. http://www.eac.sk (január 2006) 

 

 

 

29 
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/feder
/com(2004)495_sk.pdf 
 
Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde, predložený 
Komisiou. COM(2004) 493 zo 14.júla 2004  (Proposal for a Regulation of The European 
Parliament and of The Council on the European Social Fund) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fse/c
om(2004)493_sk.pdf 
 
Návrh Nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond, predložený Komisiou. 
COM(2004) 494 zo 14. júla 2004. (Proposal for a Council Regulation establishing a 
Cohesion Fund) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/cohes
ion/com(2004)494_sk.pdf  
 
Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení Európskeho zoskupenia 
cezhraničnej spolupráce (EZCS), predložený Komisiou. COM(2004) 496 zo 14. júla 
(Proposal for a Regulation of The European Parliament and of The Council stablishing a 
European grouping of cross-border cooperation (EGCC)) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gect/
com(2004)496_sk.pdf 
 
Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti: Strategické usmernenia Spoločenstva pre 
roky 2007-2013, oznámenie Komisie. COM(2005) 0299 z 5. júla 2005 (Cohesion Policy in 
Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/050706osc_sk.pdf 
 
Zmluva o založení Európskeho spoločenstva Rím, 25.3.1957, novelizovaná Zmluvou o 
pristúpení z 16.04.2003), konsolidovaná verzia (1.11.2004). 
http://www.univie.ac.at/RI/home/eur/20041101/SK_ECTreaty20041101.pdf 
 
Najdôležitejšie internetové zdroje: 
http://www.europa.eu.int/pol/reg/index_sk.htm 
http://www.euraktiv.sk  
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PRÍLOHA: 
 
 

 
 
Zdroj: Inforegio news - súhrnná informácia 2004. 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/informat/reg2007_sk.pdf 
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