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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Ako sa stanovuje v článku 177 a protokole č. 28 k ZFEÚ, Kohézny fond pomáha členským 
štátom, ktorých HND na obyvateľa je menej než 90 % priemeru EÚ-27, pri investovaní do 
transeurópskych dopravných sietí a do životného prostredia. V súlade so zmluvou sa v návrhu 
Európskej komisie stanovuje, že v oblasti životného prostredia by Kohézny fond podporoval 
investície do adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizík, investície v sektoroch vodného 
hospodárstva a odpadu, ako aj investície do mestského prostredia. Bolo by možné podporiť aj 
investície do oblasti energetiky za predpokladu, že by mali pozitívny prínos pre životné 
prostredie. Podľa návrhu Komisie prispeje Kohézny fond v oblasti dopravy na investície do 
transeurópskej dopravnej siete, ako aj do nízkouhlíkových dopravných systémov a mestskej 
dopravy.

Európska komisia navrhuje, aby sa pridelilo tomuto fondu 68,7 miliardy EUR (v stálych 
cenách z roku 2011). Táto suma nie je uvedená v tomto nariadení o Kohéznom fonde, ale 
v článku 84 návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach pre všetky fondy [NSU].1 Na 
porovnanie: v súčasnom viacročnom finančnom rámci bolo Kohéznemu fondu pridelených 
približne 71 miliárd EUR (v stálych cenách z roku 2011). 

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.

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad týmto poklesom a pripomína 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“.  

Zo 68,7 miliardy EUR by bolo 10 miliárd účelovo viazaných na financovanie hlavných 
dopravných sietí v rámci Nástroja na prepojenie Európy. Je potrebné poznamenať, že týchto 
10 miliárd EUR zostáva aj naďalej pridelených členským štátom, ktorých HND na obyvateľa 
je menej než 90 % priemeru EÚ-27, budú však pridelené priamo na hlavné projekty v oblasti 
transeurópskej dopravnej siete v týchto členských štátoch a na pomernom základe odpočítané 
zo súm pridelených na národnej úrovni. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že tieto projekty budú 
v súlade s revidovanými usmerneniami pre transeurópsku dopravnú sieť, o ktorých sa 
v súčasnosti rokuje. Nakoniec treba uviesť, že na týchto 10 miliárd EUR sa budú vzťahovať 
priaznivejšie podmienky na poskytnutie finančnej podpory z Kohézneho fondu (vyššia miera 

                                               
1 COM(2011) 615.
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spolufinancovania – až do 85 %, kým v rámci Nástroja na prepojenie Európy sa 
predpokladalo 50 %). 

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)

Text predložený Komisiou 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 
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;
_________________
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1b (nový)
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Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. pripomína svoje uznesenie z 8. júna 
2011 s názvom Investovanie do 
budúcnosti: nový viacročný finančný 
rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, 
udržateľnú a inkluzívnu Európu, 
v ktorom Európsky parlament zdôrazňuje, 
že „úspešná a posilnená politika 
súdržnosti si vyžaduje adekvátne 
financovanie“ a konštatuje, 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 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) 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 
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 v praxi 
podporovať synergie s ostatnými 
politikami a nástrojmi.  Európsky 
parlament vyjadril svoje presvedčenie, že 
politika súdržnosti EÚ by mala ostať 
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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 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1b) Vo svojom uznesení z 8. júna 2011 
Európsky parlament ďalej 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. Počas VFR na 
obdobie 2007 – 2013 bolo Kohéznemu 
fondu pridelených 71 miliárd EUR (v 
stálych cenách z roku 2011). Komisia však
navrhuje vyčleniť 68,7 miliardy EUR na 
obdobie 2014 – 2020 (v stálych cenách 
z roku 2011), čo by v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím 2007 – 2013 
predstavovalo zníženie o 3 %.

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. […]/2012 z […], ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce 
sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho 
fondu, Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho 
fondu námorného a rybného hospodárstva, 
na ktoré sa vzťahuje spoločný strategický 
rámec, a ktorým sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia týkajúce sa Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho 
sociálneho fondu a Kohézneho fondu 
a zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006 
[nariadenie o spoločných ustanoveniach, 
ďalej len „NSU“], sa stanovuje nový rámec 
fungovania štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu. Je potrebné vymedziť 
ciele Kohézneho fondu s ohľadom na nový 
rámec jeho uplatnenia a s ohľadom na jeho 
účel podľa Zmluvy.

(2) Nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. […]/2012 z […], ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce 
sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho 
fondu, Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho 
fondu námorného a rybného hospodárstva, 
na ktoré sa vzťahuje spoločný strategický 
rámec, a ktorým sa stanovujú všeobecné 
ustanovenia týkajúce sa Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho 
sociálneho fondu a Kohézneho fondu 
a zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006 
[nariadenie o spoločných ustanoveniach, 
ďalej len „NSU“], sa stanovuje nový rámec 
fungovania štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu. Je potrebné vymedziť 
ciele Kohézneho fondu s ohľadom na nový 
rámec jeho fungovania a s ohľadom na 
jeho účel podľa zmluvy. Podporovať by sa 
mali aj synergie medzi Kohéznym fondom 
a inými nástrojmi a programami EÚ, 
ktoré sa týkajú politík v oblasti dopravy, 
energetiky, klímy a životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Únia môže prostredníctvom Kohézneho 
fondu prispievať na akcie zamerané na 
dosiahnutie environmentálnych cieľov 
Únie vymedzených v článkoch 11 a 191 
Zmluvy.

(3) Únia by mala prostredníctvom 
Kohézneho fondu prispievať tiež na 
opatrenia zamerané na dosiahnutie 
environmentálnych cieľov Únie 
vymedzených v článkoch 11 a 191 zmluvy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 Projekty v oblasti transeurópskej 
dopravnej siete financované Kohéznym 
fondom majú dodržiavať usmernenia 
prijaté rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady č. 661/2010/EÚ zo 
7. júla 2010 o základných usmerneniach 
Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej 
siete. s cieľom sústrediť úsilie by sa 
priorita mala prideliť projektom 
v spoločnom záujme podľa definície 
v uvedenom rozhodnutí.

Projekty v oblasti transeurópskej dopravnej 
siete financované Kohéznym fondom 
musia byť v súlade s usmerneniami 
stanovenými v nariadení (EÚ) 
č. […]/20121 o usmerneniach Únie pre 
rozvoj transeurópskej dopravnej siete. 
S cieľom sústrediť úsilie by sa priorita 
mala prideliť projektom v spoločnom 
záujme podľa definície v uvedenom 
rozhodnutí. 

______________
1 Ú. v. EÚ L ….

Odôvodnenie

Mal by sa uviesť odkaz na usmernenia pre transeurópsku dopravnú sieť, o ktorých sa 
v súčasnosti rokuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) 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.
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