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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Politika súdržnosti je jedným z hlavných investičných nástrojov na podporu kľúčových priorít 
Únie stanovených v stratégii Európa 2020. Podľa článkov 174 a 176 ZFEÚ je cieľom 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) znižovať rozdiely medzi úrovňami rozvoja 
regiónov a zaostávanie, ktorým sa vyznačujú menej zvýhodnené regióny, takže jeho opatrenia 
musia byť zamerané najmä na krajiny a regióny, ktoré to najviac potrebujú.

Podľa návrhu Európskej komisie bude EFRR v období 2014 – 2020 podporovať regionálny 
a miestny rozvoj spolufinancovaním investícií do výskumu a vývoja a do inovácií, do boja so 
zmenou klímy a do životného prostredia, do podpory podnikania MSP, do služieb spoločného 
hospodárskeho záujmu, do infraštruktúry pre telekomunikácie, energetiku a dopravu, do 
zdravotníckych, vzdelávacích a sociálnych infraštruktúr a do udržateľného mestského 
rozvoja. Spravodajca sa však domnieva, že v nariadení by sa mali viac zohľadniť činnosti 
spojené s cestovným ruchom a kultúrnym dedičstvom.

S cieľom zabezpečiť väčšie zameranie podpory EFRR na priority EÚ, ako sa stanovuje 
v stratégii Európa 2020, navrhuje Európska komisia jej tematické zameranie, pričom by sa 
zohľadnila rôzna úroveň rozvoja. Spravodajca podporuje potrebu predchádzať zdvojeniu 
úsilia, ako aj účinkom rozdrobenia a nedostatočnému určovaniu priorít, ktoré v minulosti 
obmedzili pridanú hodnotu európskych investícií. Najmä v čase nedostatku zdrojov je veľmi 
dôležité tematické zameranie podpory a určenie investičných priorít v súlade s cieľmi 
stratégie Európa 2020.

Návrh nariadenia tiež umožňuje väčšie zameranie na udržateľný rozvoj miest, najmä 
prostredníctvom vyčlenenia aspoň 5 % zdrojov EFRR na udržateľný rozvoj miest. 
Spravodajca víta väčšie zameranie na túto oblasť.

Balík finančných prostriedkov pre EFRR na obdobie 2014 – 2020 nie je uvedený v návrhu 
nariadenia o EFRR, ale v návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach pre všetky fondy 
[NSU].1 V jeho článku 84 ods. 1 sa stanovuje, že 96,52 % celkového balíka prostriedkov 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, t. j. 324,3 miliardy (v stálych cenách z roku 2011) 
sa použije na cieľ Investície pre rast a zamestnanosť. Z tejto sumy 324,3 miliardy je 68,7 
miliardy (v stálych cenách z roku 2011) určených pre Kohézny fond. Okrem toho Komisia 
navrhuje minimálne podiely pre Európsky sociálny fond (ESF) pre každú kategóriu regiónov, 
čo znamená, že celkový minimálny objem prostriedkov pre ESF predstavuje 25 % rozpočtu 
určeného na štrukturálne fondy a Kohézny fond spolu, t. j. 84 miliárd EUR. V dôsledku toho 
zostáva pre EFRR na obdobie 2014 – 2020 dostupných maximálne 183,3 miliardy EUR. To 
predstavuje zníženie v porovnaní s obdobím 2007 – 2013. Spravodajca vyjadruje poľutovanie 
nad skutočnosťou, že celkový balík prostriedkov na politiku súdržnosti je nižší a že 
v dôsledku toho sú znížené rozpočtové prostriedky určené pre EFRR. 

                                               
1 COM(2011)615.
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(v miliardách EUR – v stálych 
cenách z roku 2011)

VFR 2007 – 2013 VFR 2014 – 2020 Zmena
EFRR 203 183 - 10 %
ESF 78 84 + 8 %
Kohézny fond  71 69 - 3 %
Spolu 354 336 - 5,3 %
Vzhľadom na zaokrúhlenie čísla nemusia presne zodpovedať uvedenej celkovej sume.

Bude však záležať na konečnom výsledku rokovaní o celkovom balíku prostriedkov určených 
na politiku súdržnosti. Ten však nie je možné určiť, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu 
nariadenia, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020.   Okrem toho 
by chcel spravodajca zdôrazniť presvedčenie, ktoré vyjadril Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. júna 2011, že v porovnaní s úrovňou v roku 2013 „je pre budúci VFR potrebné 
najmenej 5 % zvýšenie“ a že „sumy, ktoré sú na politiku súdržnosti vyčlenené v súčasnom 
období finančného plánovania, by sa mali v budúcom období aspoň zachovať“, k čomu zjavne 
nedošlo.

Pokiaľ ide o ďalšie ustanovenia s rozpočtovými dôsledkami, spravodajca víta úsilie Komisie 
o zjednodušenie nariadenia o spoločných ustanoveniach.1 Spravodajca okrem toho zdôrazňuje 
zodpovednosť členských štátov za podporu tohto úsilia o zjednodušenie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. pripomína svoje uznesenie z 8. júna 
2011 s názvom Investovanie do 
budúcnosti: nový viacročný finančný 
rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, 
udržateľnú a inkluzívnu Európu1; 
opakuje, že v nasledujúcom VFR treba 
mať k dispozícii dostatok dodatočných 
zdrojov, aby Únia mohla plniť svoje 
existujúce politické priority a nové úlohy 
stanovené v Lisabonskej zmluve, ako aj 
reagovať na nepredvídané udalosti; 
zdôrazňuje, že aj pri zvýšení objemu 

                                               
1 COM(2011)615.
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zdrojov v nasledujúcom VFR o aspoň 5 % 
oproti roku 2013 možno k dosiahnutiu 
dohodnutých cieľov a záväzkov Únie a 
k naplneniu zásady solidarity Únie 
prispieť len v obmedzenej miere; vyzýva 
Radu, aby v prípade, že s týmto prístupom 
nesúhlasí, jasne uviedla, ktorých z jej 
politických priorít alebo projektov sa 
možno úplne vzdať aj napriek ich 
preukázanej európskej pridanej hodnote;
_______________
1Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. pripomína najmä, že v uvedenom 
uznesení Európsky parlament zdôrazňuje, 
že „úspešná a posilnená politika 
súdržnosti si vyžaduje adekvátne 
financovanie a že sumy, ktoré sú na ňu 
vyčlenené v súčasnom období finančného 
plánovania, by sa mali v budúcom období 
aspoň zachovať“;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie - 1 (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1) Keďže Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. júna 2011 s názvom 
Investovanie do budúcnosti: nový 
viacročný finančný rámec (VFR) pre 
konkurencieschopnú, udržateľnú 
a inkluzívnu Európu zdôraznil „európsku 
pridanú hodnotu politiky súdržnosti, 
keďže táto politika predstavuje dobre 
zabehnutý mechanizmus zabezpečovania 
rastu a zamestnanosti, je významným 
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nástrojom konvergencie, trvalo 
udržateľného rozvoja a solidarity a za 
posledné desaťročia je jednou 
z najvýznamnejších, najviditeľnejších 
a najúspešnejších politík Únie“. Európsky 
parlament však poukázal na to, že 
moderná politika súdržnosti sa musí 
podrobiť niekoľkým štrukturálnym 
reformám, najmä pokiaľ ide 
o zjednodušenie, reagovať na hlavné 
výzvy, ktorým čelí Únia, a podporovať 
väzby s ostatnými existujúcimi politikami 
a nástrojmi. Európsky parlament vyjadril 
svoje presvedčenie, že politika súdržnosti 
EÚ by mala ostať celoeurópskou 
politikou umožňujúcou prístup všetkých 
regiónov EÚ k zdrojom, skúsenostiam 
a pomoci.

Odôvodnenie

Odsek 64 uznesenia Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 s názvom Investovanie do 
budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú 
a inkluzívnu Európu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie -1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-1a) Keďže vo svojom uznesení z 8. júna 
2011 Európsky parlament zdôraznil, že 
úspešná a posilnená politika súdržnosti si 
vyžaduje adekvátne financovanie a že 
sumy, ktoré sú na ňu vyčlenené 
v súčasnom období finančného 
plánovania, by sa mali v budúcom období 
aspoň zachovať, aby sa zintenzívnilo 
úsilie o zníženie rozvojových rozdielov 
medzi regiónmi EÚ. Komisia však 
navrhuje znížiť celkový balík prostriedkov 
na politiku súdržnosti o 5,3 % v porovnaní 
s balíkom na roky 2007 – 2013. Podľa 
návrhu Komisie sa pre EFRR vyčlení 
maximálne 183 miliárd EUR, čo 
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predstavuje 10 % zníženie v porovnaní 
s obdobím 2007 – 2013.

Odôvodnenie

Odsek 67 uznesenia Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 s názvom Investovanie do 
budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú 
a inkluzívnu Európu, doplnený o čísla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) EFRR by mal prispieť k stratégii 
Európa 2020 a tak zabezpečiť väčšiu 
koncentráciu podpory EFRR na priority 
Únie. Podľa kategórií podporovaných 
regiónov by sa podpora z EFRR mala 
koncentrovať na výskum a inováciu, malé 
a stredné podniky a zmiernenie zmeny 
klímy. Stupeň koncentrácie by mal 
zohľadňovať úroveň rozvoja regiónu ako aj 
osobitné potreby regiónov, ktorých HDP 
na obyvateľa v období 2007 – 2013 bol 
nižší ako priemerný HDP EÚ-25 na 
príslušné obdobie.

(5) EFRR by mal prispieť k stratégii 
Európa 2020 a tak zabezpečiť väčšie 
zameranie podpory EFRR na priority Únie. 
V závislosti od kategórie podporovaných 
regiónov by sa podpora z EFRR mala 
sústreďovať na výskum a inováciu, malé 
a stredné podniky a zmiernenie zmeny 
klímy. Osobitnú pozornosť treba venovať 
potrebe koordinácie s jestvujúcimi 
nástrojmi a programami EÚ v uvedených 
oblastiach. Stupeň zamerania by mal 
zohľadňovať úroveň rozvoja regiónu, ako 
aj osobitné potreby regiónov, ktorých HDP 
na obyvateľa v období 2007 – 2013 bol 
nižší ako priemerný HDP EÚ-25 
v príslušnom období.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Európsky parlament vo svojom 
uznesení z 8. júna 2011 s názvom 
Investovanie do budúcnosti: nový 
viacročný finančný rámec (VFR) pre 
konkurencieschopnú, udržateľnú 
a inkluzívnu Európu1 pripomenul, že 
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cestovný ruch je podľa článku 195 
Lisabonskej zmluvy novou kompetenciou 
EÚ, čo by sa malo zohľadniť aj 
v budúcom VFR. Zdôraznil významný 
prínos udržateľného cestovného ruchu 
pre európske hospodárstvo a vyjadril 
presvedčenie, že európska stratégia 
v oblasti cestovného ruchu by sa mala 
zameriavať na zvyšovanie 
konkurencieschopnosti tohto odvetvia a 
podporovať spoluprácu medzi 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi a že v ďalšom období by sa na 
ňu mala vyčleniť primeraná finančná 
podpora. EFRR by mal podporovať 
činnosti relevantné pre cestovný ruch.
_______________
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V rámci trvalo udržateľného mestského 
rozvoja sa považuje za nevyhnutné 
podporiť integrované akcie na riešenie 
hospodárskych, environmentálnych, 
klimatických a sociálnych výziev, ktoré 
ovplyvňujú mestské oblasti a definovať 
postup vytvorenia zoznamu miest, na ktoré 
sa budú takéto akcie vzťahovať
a rozpočtové prostriedky vyčlenené na 
takéto akcie.

(7) Vo svojom uznesení z 8. júna 2011 
Európsky parlament vyjadril 
presvedčenie, že mestské oblasti – ako 
miesta s vysokou koncentráciou 
problémov (nezamestnanosť, sociálne 
vylúčenie, zhoršovanie životného 
prostredia, migrácia) – môžu zohrávať 
dôležitú úlohu v regionálnom rozvoji 
a prispievať k riešeniu existujúcich 
hospodárskych a sociálnych rozdielov. 
Preto zdôraznil potrebu viditeľnejšieho 
a cielenejšieho prístupu k mestskému 
rozmeru politiky súdržnosti pri súčasnom 
zabezpečení vyvážených podmienok pre 
synergický rozvoj mestských, 
prímestských a vidieckych oblastí. V rámci 
trvalo udržateľného mestského rozvoja sa 
teda považuje za nevyhnutné podporiť 
integrované opatrenia na riešenie 
hospodárskych, environmentálnych, 



AD\905962SK.doc 9/13 PE489.343v02-00

SK

klimatických a sociálnych výziev, ktoré 
ovplyvňujú mestské oblasti, a vymedziť
postup vytvorenia zoznamu miest, na ktoré 
sa budú takéto opatrenia vzťahovať,
a rozpočtové prostriedky vyčlenené na 
takéto opatrenia.

Odôvodnenie

Odsek 70 uznesenia Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 s názvom Investovanie do 
budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú 
a inkluzívnu Európu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Vo svojom uznesení z 8. júna 2011 
Európsky parlament uznal, že podľa 
zmluvy by sa mala osobitná pozornosť 
venovať vidieckym regiónom, regiónom 
zasiahnutým zmenami v priemysle 
a regiónom závažne a trvalo 
znevýhodneným prírodnými 
a demografickými podmienkami, ako sú 
najsevernejšie regióny s veľmi nízkou 
hustotou obyvateľstva, ostrovy, 
cezhraničné a horské regióny, ako aj 
najvzdialenejšie regióny. Vyjadril 
presvedčenie, že zdroje a kapacity 
dostupné v týchto regiónoch môžu zohrať 
významnú úlohu, pokiaľ ide o budúcu 
konkurencieschopnosť Európskej únie, 
a preto zdôraznil, že oblasti, ktoré stoja 
pred týmito výzvami, by mali byť tiež 
zohľadnené vo VFR na roky 2014 – 2020. 
Európsky parlament uviedol, že pre 
regióny postihnuté trvalými 
znevýhodneniami je potrebné vypracovať 
osobitnú stratégiu, ako sa uvádza 
v uznesení Európskeho parlamentu 
z 22. septembra 2010.
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Odôvodnenie

Odsek 71 uznesenia Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 s názvom Investovanie do 
budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú 
a inkluzívnu Európu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Osobitnú pozornosť je potrebné 
venovať najvzdialenejším regiónom, a to 
mimoriadnym rozšírením rozsahu 
pôsobnosti EFRR na financovanie 
prevádzkovej pomoci súvisiacej 
s kompenzáciou dodatočných nákladov 
vyplývajúcich z ich osobitnej hospodárskej 
a sociálnej situácie, ktorá je dôsledkom ich 
znevýhodnenia vyplývajúceho z faktorov 
uvedených v článku 349 zmluvy, 
konkrétne odľahlosti, izolovanosti, malej 
rozlohy, náročného reliéfu a podnebia a ich 
hospodárskej závislosti na malom množstve
produktov, pričom neustála prítomnosť 
a kombinácia týchto faktorov výrazne brzdí 
ich rozvoj. s cieľom podporiť vývoj 
existujúcich a nových hospodárskych 
činností by sa najmenej 50 % osobitného 
dodatočného príspevku malo vyčleniť na 
akcie prispievajúce k diverzifikácii 
a modernizácii hospodárstiev 
najvzdialenejších regiónov.

(11) Osobitnú pozornosť je potrebné 
venovať najvzdialenejším regiónom, a to 
mimoriadnym rozšírením rozsahu 
pôsobnosti EFRR na financovanie 
prevádzkovej pomoci súvisiacej 
s kompenzáciou dodatočných nákladov 
vyplývajúcich z ich osobitnej hospodárskej 
a sociálnej situácie, ktorá je dôsledkom ich 
znevýhodnenia vyplývajúceho z faktorov 
uvedených v článku 349 zmluvy, 
konkrétne odľahlosti, izolovanosti, malej 
rozlohy, náročného reliéfu a podnebia a ich 
hospodárskej závislosti od malého
množstva produktov, pričom neustála 
prítomnosť a kombinácia týchto faktorov 
výrazne brzdí ich rozvoj. S cieľom 
podporiť vývoj existujúcich a nových 
hospodárskych činností by sa najmenej 
50 % osobitného dodatočného príspevku 
malo vyčleniť na opatrenia prispievajúce 
k diverzifikácii a modernizácii 
hospodárstiev najvzdialenejších regiónov. 
Treba najmä uľahčiť súčinnosť medzi 
EFRR a rámcovým programom pre 
výskum a vývoj s cieľom posilniť rozvoj 
týchto najvzdialenejších regiónov 
a zastaviť nedostatočné využívanie 
prostriedkov určených na výskum.

Odôvodnenie

Odsek 5 stanoviska Výboru pre rozpočet pre Výbor pre regionálny rozvoj o úlohe politiky 
súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie v kontexte stratégie Európa 2020 
(2011/2195(INI)).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Je dôležité zabezpečiť riadne 
finančné hospodárenie v rámci tohto 
programu a jeho realizáciu čo 
najúčinnejším a užívateľsky 
najústretovejším spôsobom a súčasne 
zaručiť právnu istotu a dostupnosť 
nástroja pre všetkých účastníkov. Keďže 
činnosti v rámci Kohézneho fondu sa 
vykonávajú v rámci zdieľaného 
hospodárenia, členské štáty by mali 
upustiť od zavádzania ďalších pravidiel,
ktoré by komplikovali využívanie fondov 
príjemcami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 5 – úvodná veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EFRR podporuje tieto investičné priority 
v rámci tematických cieľov stanovených 
v článku 9 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU]:

EFRR podporuje tieto investičné priority 
v rámci tematických cieľov stanovených 
v článku 9 nariadenia (EÚ) č. […]/2012 
[NSU], pričom zaisťuje súčinnosť 
a komplementárnosť s príslušnými 
programami a nástrojmi Únie:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) propagácia investovania do výskumu 
a inovácií podnikov, vývoj produktov 

b) propagácia podnikového investovania do 
výskumu a inovácií, vývoja produktov 
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a služieb, prenosu technológií, sociálnej 
inovácie a aplikácie verejných služieb, 
stimulácia dopytu, vytváranie sietí, 
zoskupení a otvorenej inovácie 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie;

a služieb, prenosu technológií, ekologicky 
efektívnej inovácie, sociálnej inovácie, 
kultúrnych a kreatívnych odvetví 
a aplikácií verejných služieb, stimulácie
dopytu, vytvárania sietí, zoskupení 
a otvorenej inovácie prostredníctvom 
inteligentnej špecializácie;
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