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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

V snahe vyvrátiť kritiku, že strategické odôvodnenie výdavkov z kohéznych fondov EÚ 

a s nimi spojenej zodpovednosti bolo nedostatočné, bolo v programovom období 2014 – 2020 

zavedené zvýšené zameranie na výkonnosť. Pre každý operačný program bol definovaný 

výkonnostný rámec s podrobným uvedením očakávaných výsledkov investícií a postupu, ako 

merať pokrok v plnení týchto cieľov.  

V roku 2019 sa uskutoční preskúmanie výkonnosti. Programy a priority, ktoré splnia 

stanovené míľniky a ciele, získajú prístup k súvisiacej výkonnostnej rezerve (6 % zdrojov 

pridelených prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho 

fondu a Kohézneho fondu), zatiaľ čo tie, ktorým sa závažným spôsobom nepodarí dosiahnuť 

čiastkové ciele, môžu čeliť sankciám. 

Spravodajkyňa je nepríjemne prekvapená návrhom Komisie, ktorý v skratke vyzýva členské 

štáty, aby sa dobrovoľne úplne alebo čiastočne vzdali správy finančných prostriedkov 

výkonnostnej rezervy a prenechali ich Komisii, ktorá chce uskutočniť horizontálne 

štrukturálne reformy spojené s európskym semestrom.  

Spravodajkyňa zastáva názor, že politika súdržnosti a európsky semester nemajú rovnaké 

ciele a neslúžia na tie isté účely. Ex-ante kondicionality a makroekonomické podmienky 

predstavujú veľké riziko pre dosiahnutie udržateľného, spravodlivého a vyváženého rastu. 

Európsky parlament opakovane zdôraznil, že „prepojenie [politiky súdržnosti] s európskym 

semestrom by nemalo brániť dosahovaniu jej vlastných cieľov stanovených v zmluvách“1. 

Presmerovanie ďalších 21 miliárd EUR na plnenie cieľov striktne spätých s procesom 

európskej správy hospodárskych záležitostí predstavuje jasnú odchýlku od hlavného účelu 

politiky súdržnosti, ktorým je „znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých 

regiónoch “2.  

Presmerovanie takéhoto značného množstva finančných prostriedkov naruší implementáciu 

a negatívne ovplyvní potenciálny dosah tejto politiky. Vážne sa tým oslabia hlavné 

a doplnkové zásady politiky súdržnosti, ako sú solidarita v praxi, primerané a spravodlivé 

prerozdelenie bohatstva a samotná logika výkonnosti založená na motivačných stimuloch 

a odmenách.  

Spravodajkyňa má vážne výhrady aj z procedurálneho hľadiska. Návrh prichádza príliš 

neskoro a je veľmi nejasný. Príslušné zmeny budú mať retroaktívny účinok, mohli by vyvolať 

narušenie rozpočtu, dohodnutých národných ročných tranží a narušiť už naplánované výdavky 

na konkrétne projekty.  

Spravodajkyňa kritizuje skutočnosť, že v súčasnom programovom období slúžia na podporu 

štrukturálnych reforiem so zameraním na európsky semester iné nástroje financovania EÚ. 

Prerozdelenie kohéznych fondov napríklad v prospech programu na podporu štrukturálnych 

reforiem (SRSP) sa už uskutočnilo, pričom Komisia teraz navrhuje výrazné zvýšenie 

finančného krytia SRSP. Navyše zostatok sa môže v budúcom programovom období rokov 

                                                 
1 Stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (20.2.2018) pre Výbor pre hospodárske a menové veci o európskom semestri 
pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu 2018 (2017/2226(INI)), bod 4.   
2 Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – tretia časť: Vnútorné politiky a činnosti Únie – hlava XVIII: 
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť – článok 174 (bývalý článok 158 Zmluvy o ES), Ú. v. EÚ 115, 9.5.2008 s. 0127 –
 0127. 
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2021 – 2027 zhoršiť. Komisia navrhuje nový program na podporu reforiem s rozpočtom 

vo výške 25 miliárd EUR, ktorý sa financuje v rámci nástroja flexibility a oddelene 

od európskych štrukturálnych a investičných fondov, a zároveň plánuje zníženie celkového 

portfólia pre súdržnosť o 7%1.  

Hoci zdieľané riadenie vytvára dojem, že ide o spoločnú zodpovednosť, rozhodnutie 

členského štátu využiť čiastočne alebo v plnom rozsahu výkonnostnú rezervu na podporu 

štrukturálnych reforiem bude znamenať prechod na priame riadenie. Z toho vyplýva, 

že akýkoľvek návrh na uskutočnenie reformných záväzkov bude patriť do výlučného 

posúdenia, schvaľovania a riadenia Komisie. 

Na záver spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh je v absolútnom rozpore 

s nedávnymi vyhláseniami Komisie, ktoré zazneli na plenárnom zasadnutí EP (v marci 

2018)2. Keďže Komisia nemá v úmysle zmeniť dátumy týkajúce sa posúdenia výkonnosti 

a vyčlenenia výkonnostnej rezervy, zmena orientácie a riadenia výkonnostnej rezervy by 

v tejto fáze predstavovala jasný príklad dvojakých noriem.  

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti sa spravodajkyňa domnieva, že výbor ITRE by 

mal vyzvať výbor REGI ako gestorský výbor a výbory ECON a BUDG ako pridružené 

výbory, aby návrh Komisie zamietli. 

****** 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 

gestorský výbor navrhol zamietnutie návrhu Komisie. 

                                                 
1 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 
2027, COM(2018) 321 final, 2.5.2018, s. 10. 
2 Plenárna schôdza EP, štvrtok 15. marca 2018 v Štrasburgu, väčšia interpelácia, otázka na ústne zodpovedanie v mene výboru 
REGI o výkonnostnej rezerve EŠIF. 
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