Príloha č. 2 Analýza strategických dokumentov EÚ.

Tabuľka 1 Analýza zhody PPS PL-SK 2014 – 2020 so strategickými dokumentmi EÚ [Zdroj: Vlastné spracovanie].

P. č.

1

Strategický dokument EÚ

Stratégia Európa 2020 Stratégia pre inteligentný a
udržateľný rast podporujúci
začlenenie (KOM(2010)2020
konečné znenie)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1
_PL_ACT_part1_v1.pdf

Detailné ciele, aktivity spojené s PPS PL-SK
2014-2020 a vzťahujúce sa k životnému
prostrediu

Ciele, priority

Stratégia Európa 2020 zahŕňa tri vzájomne
previazané priority:
- inteligentný rozvoj: rozvoj ekonomiky založený
na znalostiach a inováciách;
- udržateľný rozvoj: podpora efektívnej
ekonomiky využívajúcej zdroje priaznivejšie pre
životné prostredie a konkurencieschopnejšie;
- rozvoj podporujúci začlenenie: podpora
ekonomiky s vysokou úrovňou zamestnanosti,
zaisťujúca sociálnu a teritoriálnu integritu,
Nadradené ciele EÚ:
- ukazovateľ zamestnanosti osôb vo veku 20-64
rokov musí činiť 75%,
- pre investície do vývoja a rozvoja je potrebné
určiť 3% HDP EÚ,
- je potrebné dosiahnuť cieľov „20/20/20” v
oblasti klímy a energií (vrátane obmedzenia
emisií CO2 až o 30%, pokiaľ to podmienky
dovolia),
- počet osôb predčasne končiacich školské
vzdelanie je potrebné obmedziť na 10% a

Oblasť súčinnosti PPS PL-SK
2014 - 2020 s cieľom
strategických dokumentov EÚ
CT 6

CT 7

CT 10

PI 6c

PI 7b

PI 7c

PI 10b

+

+

+

+

Hlavný projekt: Európa efektívne využívajúca zdroje.
Cieľom projektu je podpora zmeny v smere
nízkoemisnej ekonomiky efektívne využívajúcej
zdroje, smerovanie k uskutočneniu ekonomického
rastu, ktorý je nezávislý na využívaní zdrojov a
energií, k obmedzeniu emisií CO2, zvýšeniu
konkurencieschopnosti a pôsobeniu v prospech
väčšej energetickej bezpečnosti.
Členské štáty majú v rozsahu tohto projektu:
1) postupne sťahovať dotácie škodlivé pre životné
prostredie, výnimku uplatňovať len v prípade osôb v
ťažkej sociálnej situácii;
2) používať nástroje trhu, ako sú finančné stimuly a
verejné zákazky, za účelom zmien metód výroby a

1

najmenej 40% príslušníkov mladej generácie
musí získať vyššie vzdelanie
- počet osôb ohrozených chudobou je potrebné
znížiť o 20 mil.

spotreby;
3) vytvoriť inteligentnú, modernizovanú a úplne
vzájomne prepojenú dopravnú a energetickú
infraštruktúru a úplne využívať potenciál technológie
ICT

2

3

4

Biela kniha.Adaptácia na zmenu

Zapojenie otázky adaptovania sa zmenám klímy

1) Zlepšenie schopnosti adaptovať sa zdravotníckej a

klímy: európsky rámec

do politiky EÚ v jednotlivých oblastiach.

sociálnej politiky

opatrení. (KOM(2009) 147

2) Zlepšenie schopnosti adaptovať sa biodiverzity,

konečné znenie)

ekosystémov a vôd

http://eur-lex.europa.eu/legal-

3) Zlepšenie schopnosti adaptovať sa prímorských a

content/PL/TXT/?qid=13957303

morských oblastí

32381&uri=CELEX:52009DC014

4) Zlepšenie schopnosti adaptovať sa výrobných

7

systémov a fyzickej infraštruktúry

Stratégia EÚ pre adaptáciu na

Všeobecný cieľ: ovplyvniť pretransformovanie

2) Programom LIFE podporiť realizovanie adaptačnej

zmenu klímy (COM(2013)216

Európy do podoby odolnejšej voči zmenám klímy

stratégie

konečné znenie)

pomocou pripravenia sa na klimatické zmeny na

4) Rozvíjať znalosti ohľadom adaptovania sa zmenám

http://eur-lex.europa.eu/legal-

lokálnej, regionálnej, národnej a únijnej úrovni

klímy

content/PL/TXT/?qid=1395730101

prostredníctvom spoločného prístupu a zlepšenia

7) Pôsobiť v prospech infraštruktúry odolnejšej voči

764&uri=CELEX:52013DC0216

koordinácie

zmenám klímy

Biela kniha - Plán jednotného

Príprava sektoru dopravy EÚ na výzvy

1) Zaistenie rastu sektora dopravy a podpora

európskeho dopravného

budúcnosti.

mobility a zároveň dosiahnutie cieľa zníženia emisií o

priestoru – Vytvorenie

60%

konkurencieschopnéhodopravn

2) Vytvorenie efektívnej siete multimodálneho

2
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+

+

+
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ému systému efektívne

cestovania a dopravy medzi mestami

využívajúceho zdroje

3) Tvorba rovných príležitostí na celom svete pre

(KOM(2011) 144 konečné

cestovanie na veľké vzdialenosti a

znenie)

medzikontinentálnu prepravu tovaru

http://eur-

4) Ekologizácia mestskej dopravy a dochádzanie do

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSer

zamestnania

v.do?uri=COM:2011:0144:FIN:PL:P

5) Tvorba konkurencieschopného a zdroje šetriaceho

DF

5

systému dopravy
1) Zavedenie a rozmiestnenie inteligentných dopravných systémov

Nariadenie Európskeho

Smernice popisujú:

parlamentu a Rady o

- infraštruktúru transeurópskej dopravnej siete,

usmerneniach Únie pre rozvoj

- požiadavky, ktoré majú dodržovať subjekty

transeurópskej dopravnej siete

zodpovedajúce za spravovanie infraštruktúry

priestupnosti a služieb internetového a integrovaného predaja

(KOM(2011) 650 konečné

transeurópskej dopravnej siete,

cestovných lístkov;

znenie)

- priority rozvoja transeurópskej dopravnej siete

vrátane prostriedkov umožňujúcich riadenie dopravy,
multimodálnych informačných služieb a plánovanie ciest,
multimodálneho sledovania pohybu a pôvodu, plánovanie

2) odstraňovanie chýbajúcich článkov a úzkych hrdiel,
predovšetkým na cezhraničných úsekoch;

http://eur-lex.europa.eu/legal-

3) odstraňovanie administratívnych a technických bariér,

content/PL/TXT/?uri=CELEX:52011

predovšetkým bariér komplikujúcich interoperatívnosť siete a

PC0650&qid=1395731835519

konkurencieschopnosť;
4) zaistenie optimálnej integrácie druhov dopravy;
5) zaistenie zodpovedajúcej dostupnosti pre všetky regióny Únie;
6) zlepšenie alebo udržanie kvality infraštruktúry čo sa týka jej
efektivity, bezpečnosti, ochrany, odolnosti voči klíme a (v
špeciálnych prípadoch) voči nehodám a katastrofám,
ekologickosti, sociálnych podmienok, dostupnosti pre všetkých
užívateľov, zaistenie kvality služieb a stálosti toku dopravy;
7) podpora najnovších technologických vymožeností;
8) zaistenie palivovej bezpečnosti vďaka povoleniu používania
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0

+

+

0

alternatívnych palív, predovšetkým bezemisných alebo
nízkoemisných zdrojov energie a pohonných systémov;
9) obchvaty mestských oblastí v oblasti železničnej nákladnej
dopravy
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7. Všeobecný environmentálny

Prioritné ciele:

akčný program Únie do roku

 ochrana, zachovanie a zlepšenie prírodného

2020 „Dobrý život v rámci
možností

 preformovanie Únie v zelenú a
konkurencieschopnú nízkoemisnú ekonomiku

vestník Európskej únie. L 354 z

šetriacu zdroje

1.3. Zvýšenie úsilia vyvíjaného pre dosiahnutie zhody
s predpismi EÚ v oblasti kvality ovzdušia
1.4 Zníženie emisií dusíka a fosforu (všeobecné a
priemyselné splašky, hnojiva)

 ochrana obyvateľov Únie pred záťažami

http://eur-lex.europa.eu/legal-

spojenými so životným prostredím a

content/PL/TXT/?uri=celex:320

ohrozeniami zdravia a prosperity,

13D1386

1.2. Úplné zavedenie koncepcie ochrany vodných
zdrojov v EÚ

kapitálu Únie,

našej planéty ” (7EAP) (Úradný

28.12.2013, str. 171)

1.1. Úplné zavedenie stratégie ochrany biodiverzity
EÚ

2.1. Úplné zavedenie energeticko-klimatického
balíčka
2.2. Úplné zavedenie predpisov z oblasti odpadov

 maximalizácia výhod plynúcich z legislatívy

3.1. Zavedenie aktualizovanej politiky ochrany
ovzdušia

Únie v oblasti ochrany životného prostredia,
 zlepšenie dôvodov tvoriacich základ politík

3.2. Zavedenie aktualizovanej politiky ochrany pred
hlukom

ochrany životného prostredia,

6.1. Ciele politiky v oblasti ochrany životného
prostredia a klímy budú dosiahnuté ekonomicky
efektívnym spôsobom a ich podpora adekvátnym
financovaním

 zaistenie investícií do politiky ochrany
životného prostredia a pôsobenia proti
zmenám klímy a preusporiadania cien

6.2. Zahájenie aktivít pre úplné a efektívne využitie
fondov EÚ pre klímu - včasné využitie

 zlepšenie zohľadňovania aspektu ochrany
životného prostredia a zvýšenia koherencie

7.1 Prevedenie syntetického hodnotenia ex ante
skúmajúceho vplyv iniciatív EÚ a členských štátov na
životné prostredie, spoločnosť a ekonomiku za
účelom zaistenia ich koherentnosti a efektívnosti

politiky,
 podpora udržateľného charakteru miest Únie,
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+
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 zvýšenie efektivity Únie v regionálnom a

8.1 Zavedenie politickej stratégie v prospech
udržateľného plánovania a projektovania mestských
oblastí vo väčšine miest EÚ

globálnom pôsobení proti výzvam v oblasti
ochrany životného prostredia.
7

Teritoriálna agenda Európskej

Úloha pre budúcnosť: posilnenie teritoriálnej

Priority (okrem iného):

únie. V smere väčšej

integrity. Nové výzvy: posilnenie regionálnych

1) podpora regionálnych klastrov

konkurencieschopnosti a

identít, lepšie využitie teritoriálnej

konkurencieschopnosti a inovácií

vyrovnanej Európy rôznorodých

diferencovanosti.

2) podpora , posilnenie a rozvinutie transeurópských

regiónov

sietí,

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_

3) podpora myšlienky transeurópskeho riadenia rizík

regionalny/Polityka_przestrzen

so zohľadnením efektov klimatických zmien,

na/Spojnosc_terytorialna/Wspo

4) posilnenie ekologických štruktúr a kultúrnych

lpraca_miedzyrzadowa/Docum

zdrojov ako pridaných hodnôt rozvoja

+

+

+

0

+

0

0

+

ents/AT_PL.pdf
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Európska krajinná konvencia, á

 propagovanie ochrany, ekonomiky a

Každá zo strán bude vyvíjať aktivitu v prospech:
 právneho uznania krajiny ako dôležitého

(Zb. z. 2006, č. 14, pol. 98)

plánovanie krajiny a takisto organizovanie

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsS

európskej spolupráce v oblasti úloh týkajúcich

komponentu ľudského okolia, ako vyjadrenie

ervlet?id=WDU20060140098

sa krajiny

nimi zdieľanej kultúrnej a prírodnej rozmanitosti
a základu ich identity,
 ustanovenia a zavedenia politiky v oblasti krajiny
smerované na ochranu, ekonomiku a plánovanie
krajiny pomocou prijatia špeciálnych
prostriedkov popísaných v čl. 6
 ustanovenie procedúr podielu celej spoločnosti,

5

lokálnych a regionálnych úradov a iných strán
majúcich záujem na definovaní a zavedení
politiky v oblasti krajiny uvedené v odseku vyššie,
 integrovanie krajiny s vlastnou politikou v oblasti
regionálneho a urbanistického plánovania a
vlastnou kultúrnou, environmentálnou,
poľnohospodárskou, sociálnou a hospodárskou
politikou, ako i s akoukoľvek inou politikou, ktorá
priamo alebo nepriamo ovplyvňuje krajinu.
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Naša životná poistka, náš

Cieľ do r. 2020 - zastavenie straty biodiverzity a

1) Zastavenie zhoršovania sa stavu všetkých druhov a

prírodný kapitál - stratégia EÚ

degradácie funkcií ekosystému v EÚ do r. 2020 a

sídlisk zahrnutých do európskej legislatívy v oblasti

v oblasti biodiverzity pre

ich obnova v čo možno najvyššom stupni a tiež

ochrany prírody a dosiahnutia výrazného a

obdobie do r. 2020

zvýšenie prínosu EÚ pre zabraňovanie straty

merateľného zlepšenia ich stavu tak, aby boli do r.

(KOM(2011) 244 konečné

biodiverzity vo svete.

2020 dosiahnuté nasledujúce výsledky:

znenie)

(i) zvýšenie počtu hodnotení sídlisk o 100% a o 50%

http://eur-lex.europa.eu/legal-

počtu hodnotenia druhov prevedených z moci

content/PL/TXT/?qid=1395735508

smernice o sídliskách udávajúcich zlepšenie stavu

994&uri=CELEX:52011DC0244

ochrany; a tiež
(ii) zvýšenie hodnotenia počtu druhov prevedených
na základe vtáčej smernice udávajúcej bezpečný
alebo lepší stav ochrany o 50 %
2) Do r. 2020 budú ekosystémy a ich funkcie udržané
a posilnené pomocou ustanovení zelenej
infraštruktúry a obnovených najmenej 15%

6

+

0

0

0

zdegradovaných ekosystémov.
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Koncepcia na ochranu vodných

Cieľom plánu je dospieť k rovnováhe všetkých

Plán v zásade obsahuje aktivity smerujúce k

zdrojov Európy(COM(2012) 673

aktivít, ktoré majú vplyv na vodu a zaistiť tak

realizovaniu predpisov RSVP ale stojí za to zamerať sa

konečné znenie)

dostupnosť vody v dobrej kvalite pre potreby

na nasledujúce činnosti spojené s integrovaným

http://eur-lex.europa.eu/legal-

rovnovážneho a spravodlivého používania, v

prístupom k Programu:

content/PL/TXT/?qid=1395735613

súlade s RSVP (Rámcovou smernicou vodnej

1) podpora využívania prírodného retenčného

762&uri=CELEX:52012DC0673

politiky).

potenciálu (zelená infraštruktúra),

+

0

0

0

+

+

+

+

2) zlepšenie ukazovateľov čistenia splaškov,
3) pôsobenie proti znečisteniu vôd,
5) pôsobenie v prospech ochrany proti povodniam a
proti suchám
6) integrované riadenie vodných zdrojov.
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Horizont 2020 - rámcový

Nadradeným cieľom programu je udržateľný

Financovanie sa sústredí na nasledujúce výzvy:

program pre vedecký výskum a

rast.

 zdravie, demografické zmeny a blahobyt,
 potravinová bezpečnosť, vyrovnané

inovácie. (2014-2020)
(KOM(2011)808 konečné

poľnohospodárstvo, morský výskum a ekologické

znenie)

hospodárstvo,

http://eur-lex.europa.eu/legal-

 bezpečná, ekologická a efektívna energia,

content/PL/TXT/?qid=1395736887

 inteligentná, ekologická a integrovaná doprava,

409&uri=CELEX:52011DC0808

 aktivita v oblasti klímy, efektívneho
hospodárenia so zdrojmi a surovinami,
 integrované, inovatívne a bezpečné
spoločenstvá.
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Legenda:

+

vyskytuje sa výrazná súčinnosť medzi cieľmi PPS PL-SK 2014-2020 a cieľmi analyzovaného dokumentu

0

chýba výrazná súčinnosť medzi cieľmi PPS PL-SK 2014-2020 a cieľmi analyzovaného dokumentu

-

rozpor medzi cieľmi PPS PL-SK 2014-2020 a cieľmi analyzovaného dokumentu

Zhrnutie:
Ciele definované v PPS PL-SK 2014-2020 sú spojené s únijnými strategickými dokumentmi. Realizácia tohto programu bude nahrávať realizovaniu cieľov už
skôr popísaných pre jednotlivé dokumenty EÚ. Neboli identifikované konfliktné oblasti s cieľmi dokumentov EÚ. Niektoré z nich sú plne zastúpené v PPS PLSK 2014-2020 s ohľadom na charakter tohto programu a obmedzené finančné prostriedky.
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