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Pre plánovacie obdobie rokov 2000 – 2006 medzi najdôležitejšie Nariadenia Rady 
ES  patria:

• Nariadenie  Rady  (ES)  č.  1260/1999,  pojednávajúce  o všeobecných 
ustanoveniach štrukturálnych fondov

• Nariadenie  Rady  (ES)  č.  438/2001,  ustanovujúce  podrobné  pravidlá 
implementácie Nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 v oblasti riadenia a kontroly 
pre pomoc poskytovanú prostredníctvom štrukturálnych fondov

• Nariadenie  EK  č.  1685/2000,  ktoré  pojednáva  o podrobných  pravidlách  pre 
implementáciu  Nariadenia  Rady  č.  1260/1999  s ohľadom  na  oprávnenosť 
výdavkov pre činnosti spolufinancované zo štrukturálnych fondov

• Nariadenie Rady (ES) č. 1783/1999 o Európskom fonde regionálneho rozvoja
• Nariadenie EK č. 1159/2000 o opatreniach pre informovanosť a publicitu, ktoré 

majú byť zabezpečované členskými štátmi v prípade využívania štrukturálnych 
fondov

• Nariadenie Rady (ES) č. 1784/1999 o Európskom sociálnom fonde
• Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z EAGGF
• Nariadenie  Rady (ES)  č.  1263/1999 o Finančnom nástroji  pre  usmerňovanie 

rybolovu 

Uvedené nariadenia predstavujú základný právny rámec pre využívanie ŠF a tvoria 
podklady aj pre budovanie riadiacich a administratívnych štruktúr na Slovensku.

Realizácia  európskej  stratégie  ekonomického a sociálneho  rozvoja s regionálnym 
aspektom  a podpora  zvyšovania  konkurencieschopnosti  európskeho  priemyslu, 
pokladaného za kľúčové odvetvie hospodárstva, je obsahom a predmetom záverov 
a rozhodnutí európskych summitov.
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Realizácia  európskej  stratégie  ekonomického a sociálneho  rozvoja s regionálnym 
aspektom  a podpora  zvyšovania  konkurencieschopnosti  európskeho  priemyslu, 
pokladaného za kľúčové odvetvie hospodárstva, je obsahom a predmetom záverov 
a rozhodnutí európskych summitov a to: 

- Summit v Lisabone (23. a 24. marec 2000), ktorý prijal nové strategické ciele EÚ 
zamerané  na   zvýšenie  konkurencieschopnosti  a dynamiky,  hospodársky  rast, 
 vytváranie  kvalitnejších pracovných príležitostí a zvýšenie sociálnej súdržnosti. 
Realizáciou  týchto  výziev  a cieľov  sa  má  zabezpečiť  upevnenie  pozície 
európskeho  výskumu,  invencií  a inovácií,  prístup  spoločnosti  ku všetkým 
prostriedkom  informačnej  sústavy,  vytváranie  priaznivého  prostredia  pre  štart 
a rozvoj inovačného podnikania, najmä malých a stredných podnikov a upevnenie 
hospodárskych reforiem pre plné fungovanie jednotného trhu ES.

- Summit v Santa Maria Da Feira (19. a 20. júna 2000) potvrdil prijaté zámery 
transformácie  členských  krajín  na  konkurencieschopnú,  dynamickú 
a vzdelanostnú ekonomiku,  smerujúce do oblasti  realizácie Akčného plánu pre 
realizáciu elektronického obchodu, Akčného plánu pre finančné služby, vytvárania 
a upevňovania európskej výskumnej základne, prijatia Európskej charty pre malé 
podniky,  nové  zámery  pre  politiku  podnikania  a napĺňania  stratégie  princípov 
jednotného vnútorného trhu ES.

- Summit v Nice (7. až 9. december 2000)  prijal nové impulzy pre hospodársku 
a sociálnu  politiku  Európy,  zamerané  na  hospodársky  rast,  stratégiu 
zamestnanosti  a ciele  v boji  proti  chudobe  a zabráneniu  všetkým  formám 
diskriminácie.  Významné  miesto  v  jeho  záveroch  bolo  venované  ochrane 
životného prostredia a jej vzťahu k trvalo udržateľnému hospodárskemu rastu. 

- Summit v Štokholme  (23. a 24. marec 2001) definoval nové priority v oblasti 
hospodárskej  a sociálnej  politiky,  ktorých  cieľom  je  plná  zamestnanosť 
v konkurencieschopnej  EÚ   a  potvrdil  platnosť  záverov  a strategické  ciele 
z Lisabonu (viac konkurencie a dynamiky pre vzdelanostnú ekonomiku, sústavný 
hospodársky  rast  vytvárajúci  kvalitnejšie  pracovné  príležitosti,  vyššiu  sociálnu 
súdržnosť).

- Summit v Göteborgu (15. a 16. jún 2001) prijal stratégiu pre trvalo udržateľný 
rozvoj,  ktorá  zahŕňa  dôležité  návrhy  na  zmenu  súčasných  trendov  (politické, 
hospodárske a sociálne doplnenia s dimenziami ochrany životného prostredia.). 
Vyzval predstaviteľov priemyselných kruhov, aby aktívne pristúpili  k zavádzaniu 
ekologických technológií  v sektoroch energetiky a dopravy a zdôraznil  globálnu 
dimenziu  trvalo  udržateľného  rozvoja  (boj  s klimatickými  zmenami,  úsporné 
využívanie prírodných zdrojov, hrozby pre zdravie obyvateľstva). 

- Summit  v Laekene (14.  a  15.  december  2001) potvrdil  strategické  ciele 
v hospodárskej  a sociálnej  politike a  trvalo udržateľnom rozvoji,  stanovil  akčné 
priority do roku 2010 pre ich naplnenie (výskum a rozvoj, kvalita života, ochrana 
životného prostredia, atď.)

- Summit  v Barcelone (15. a 16. marca 2002) potvrdil  dôležitosť hlavných tém 
hospodárskej,  sociálnej  a environmentálnej  situácie  v Európskej  únii.  Zároveň 
identifikoval širokú škálu špecifických impulzov pre spoločnú hospodársku politiku 
a zmenu  úrovne  hospodárskeho  rastu  (aktívna  politika  trhu  práce  smerujúca 
k plnej zamestnanosti, vytváranie kvalitnejších pracovných miest, posilnenie úlohy 



sociálnej  stratégie,  hospodárske  a  finančné  záležitosti,  integrácia  energetiky, 
dopravy  a komunikačných  systémov,  kvalita  verejných  služieb,  vnútorný  trh 
a spotrebiteľské  záležitosti,  priemysel  cestovného  ruchu,  vzdelanostná 
ekonomika).

- Summit v Seville (21. a 22. jún 2002) sa zaoberal otázkami budúcnosti únie a jej 
rozšírením,  azylovou  politikou  a imigráciou,  rastom  a konkurencieschopnosťou 
k plnej zamestnanosti, vonkajšími vzťahmi. 

- Summit v Kodani (12. a 13. december 2002) bol pre SR a ďalšie pristupujúce 
krajiny  významný  z dôvodu  ukončenia  procesu  prístupových  rokovaní  a únia 
vyjadrila potešenie   privítať tieto vstupujúce štáty ako členov od 1. mája 2004. 
Úspešným  ukončením  prístupových  rokovaní  únia  dodržala  svoj  záväzok,  že 
desať  pristupujúcich  štátov  sa  bude  môcť  zúčastniť  volieb  do  Európskeho 
parlamentu  v  roku  2004  ako  členovia  únie.  Okrem rozšírenia  sa  na  summite 
rozoberala  aj  otázka  európskej  bezpečnostnej  a  obrannej  politiky,  blízkeho 
východu (Irak) a ďalších záležitostí.

- Summit  v Bruseli (20.  a 21.  marec  2003)  stanovil  v súvislosti  s Lisabonským 
reformným programom prioritné ciele Európskej únie (zvyšovanie zamestnanosti 
a sociálna  kohézia,  priority  v oblasti  inovácií  a podnikania,  spájanie  Európy  – 
posilňovanie vnútorného trhu, ochrana životného prostredia pre rast a pracovné 
miesta), ako aj špecifické opatrenia za účelom dosiahnutia týchto cieľov.


