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Úvodné poznámky

V júni 2011 boli zverejnené návrhy Komisie týkajúce sa nového viacročného finančného 
rámca (VFR) na obdobie 2014 – 2020 pod názvom Rozpočet stratégie Európa 2020 [COM 
(2011) 500: časť I a časť II]. V týchto dokumentoch sa zdôrazňuje, že je potrebné viac sa 
zamerať na pridanú hodnotu pre EÚ, poskytovanie kľúčových politických priorít a 
zjednodušenie pravidiel financovania a podmienenosti financovania (napríklad v rámci 
politiky súdržnosti). Kľúčovým posolstvom je aj možnosť prilákať finančné prostriedky zo 
súkromného sektora s cieľom zvýšiť pákový efekt rozpočtu EÚ.

Riadne fungujúci jednotný trh je závislý od modernej, vysoko výkonnej infraštruktúry, najmä 
v oblastiach dopravy, energetiky a informačných a komunikačných technológií1.

Európska komisia preto v októbri 2011 prijala balík návrhov pre novú politiku európskej 
infraštruktúry, ktorý zahŕňa nariadenie o Nástroji na prepojenie Európy, nariadenia 
o revidovaných usmerneniach pre oblasť energetiky, TEN-T a IKT a návrh na začatie pilotnej 
fázy iniciatívy dlhopisov na projekty. Tieto návrhy nariadení sa v súčasnosti prerokúvajú v 
rámci legislatívneho procesu.

V súlade so stratégiou Európa 2020, ktorú prijala Európska rada v roku 2010, je Nástroj na 
prepojenie Európy zameraný na podporu infraštruktúr s európskym rozmerom a rozmerom 
jednotného trhu a zacielenie podpory EÚ na prioritné siete, ktoré sa majú zrealizovať do roku 
2020 a v prípade ktorých budú európske opatrenia nanajvýš opodstatnené.2

Ako je uvedené v Montiho správe, ale aj v niekoľkých uzneseniach EP, dopravné spojenia sú 
nevyhnutné na fungovanie integrovaného hospodárskeho priestoru a jeho sociálnej a územnej 
súdržnosti. Hoci regulačná integrácia v rámci EÚ postupuje a trhy sa viac integrované, chýba 
cezhraničné fyzické prepojenie. Chýbajúce spojenia, najmä v novších členských štátoch, 
vytvárajú deliace čiary medzi centrálnymi a okrajovými oblasťami Európy.

Cieľom Nástroja na prepojenie Európy je financovať projekty základnej siete s najvyššou 
európskou pridanou hodnotou, chýbajúce cezhraničné spojenia, hlavné problematické oblasti 
a multimodálne uzly a priniesť úžitok všetkým členským štátom s cieľom poskytnúť im 
rovnaký prístup k vnútornému trhu a urýchliť rozvoj infraštruktúry, ktorú EÚ potrebuje.

Citlivé otázky v návrhu Komisie

Dôsledky pre rozpočet – presun 10 miliárd EUR z Kohézneho fondu

Komisia navrhuje vyčleniť 50 miliárd EUR na obdobie 2014 – 2020 na Nástroj na prepojenie 
Európy, z ktorých by sa malo 10 miliárd EUR presunúť z Kohézneho fondu a vynaložiť na 

                                               
1 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom Rozpočet stratégie Európa 2020, Brusel, 29. 6. 2011.
2 Neoficiálny dokument Komisie o riadení 10 miliárd EUR presunutých z Kohézneho fondu na účely ich 
čerpania v súlade s pravidlami Nástroja na prepojenie Európy, 30.4.2012, s. 1.
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projekty v odvetví dopravy v členských štátoch oprávnených na financovanie z Kohézneho 
fondu1.

V článku 84 návrhu Komisie o spoločných ustanoveniach upravujúcich štrukturálne fondy a 
Kohézne fondy sa navrhuje, aby podpora z Kohézneho fondu na dopravnú infraštruktúru v 
rámci Nástroja na prepojenie Európy predstavovala 10 miliárd EUR (v cenách z roku 2011), 
pričom Komisia prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnutie, ktorým sa stanoví 
suma, ktorá sa má previesť zo sumy pridelenej každému členského štátu z Kohézneho fondu 
na celé obdobie. Suma pridelená každému členskému z Kohézneho fondu sa podľa toho 
pomerným dielom zníži.

Z 31,7 miliárd EUR určených na dopravu by sa teda 10 miliárd EUR vyčlenených v rámci 
Kohézneho fondu malo použiť podľa pravidiel Nástroja na prepojenie Európy, a to výlučne 
pre členské štáty oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu2, s cieľom zabezpečiť 
inteligentné, udržateľné a v plnej miere prepojené dopravné siete a riešiť problém chýbajúcich 
spojení a nedostatočnej infraštruktúry v členských štátoch podporovaných z Kohézneho 
fondu. Nový systém by aj naďalej poskytoval priaznivejšie podmienky finančnej podpory 
poskytovanej z Kohézneho fondu – vyššiu mieru spolufinancovania3 na úrovni až 85 % v 
prípade všetkých druhov oprávnených projektov. Dopĺňal by priority politiky súdržnosti 
v oblasti dopravy tým, že by bol zameraný najmä na vykonávanie cezhraničných projektov a 
projektov v odvetví železničnej dopravy.

Výber projektov

Projekty základnej siete v oblasti dopravy, ktoré sú uvedené v časti I prílohy k návrhu 
nariadenia, určené pre členské štáty podporované z Kohézneho fondu Komisia vopred 
stanovila po konzultácii a v spolupráci s dotknutými členskými štátmi v súvislosti s 
portfóliom ich projektov, ako aj počas dvojstranných alebo trojstranných stretnutí so 
zástupcami Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku.

Zásady

 Kvalita projektov – úplnosť a zrozumiteľnosť návrhu, opis plánovaných činností, 
previazanosť medzi cieľmi, činnosťami a plánovanými zdrojmi a spoľahlivosť procesu 
riadenia projektu – je jedným z hlavných kritérií výberu projektov v rámci súčasného 
programu TEN-T program a považuje sa za kľúčový faktor na zabezpečenie úspechu 
programu. Pri výbere projektov v rámci CEF je kvalita jedným z kritérií výberu, nie 
však tým jediným. Komisia nevyberá len projekty, ktoré dostanú maximálne 
hodnotenie z hľadiska kvality, ale v čo najväčšej miere sa budú rešpektovať aj 
vnútroštátne pridelené prostriedky4. Napriek tomu sú vnútroštátne pridelené 
prostriedky nezlučiteľné so zásadou verejnej súťaže, keďže hospodárska súťaž nemôže 
fungovať, ak je istota získania finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu by Komisia 

                                               
1 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepojenie Európy, 
19.10.2011, článok 5.
2 Idem 3, článok 11 ods. 1.
3 Idem 3, článok 11 ods. 3.
4 Idem 3, článok 11 ods. 2.
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uplatnila rôzne kroky v rámci postupu pri výbere projektov, aby použila toto pravidlo.
Ide najmä o druhú fázu výberu, keď sa uplatňuje pravidlo rešpektovania 
vnútroštátnych pridelených prostriedkov. Je možné, že dostatočnú rovnováhu sa 
nebude dať dosiahnuť od prvej výzvy v roku 2014 vzhľadom na nedostatok projektov 
na dostatočnej úrovni kvality a prepracovania v tejto fáze. Príslušná nerovnováha by 
sa potom upravila počas ďalších výziev v rámci viacročného pracovného programu1.

 Pravidlo straty finančných prostriedkov v prípade ich nevyčerpania (use it or lose it) 
kladie väčší tlak na to, aby sa v súlade s rozhodnutím o financovaní realizovali vysoko 
kvalitné projekty. Okrem toho zabezpečí stály politický tlak na to, aby vybrané 
projekty, o ktorých sa predpokladá, že prinesú vysokú pridanú hodnotu EÚ, boli 
úspešne dokončené, čo sa v mnohých členských štátoch vrátane krajín podporovaných 
v rámci politiky súdržnosti často ukázalo byť náročné. Skutočnosť, že Komisia môže 
nevyužité finančné prostriedky prerozdeľovať na nové projekty prostredníctvom 
nových konkurenčných výziev na predloženie návrhov, je dôležitým stimulačným 
prvkom/môže podnecovať realizáciu projektov. Táto zásada by sa však nemala 
uplatňovať na projekty mechanicky. Komisia a výkonná agentúra TEN by príslušným 
subjektom poskytovali pomoc počas realizácie projektov, aby podporili využitie 
prostriedkov a zamedzili ich odobratiu, ak by neboli využité. Finančné prostriedky 
uvoľnené na základe zásady straty finančných prostriedkov v prípade ich nevyčerpania 
by sa reinvestovali do projektov krajín podporovaných v rámci politiky súdržnosti 
prostredníctvom zložky Nástroja na prepojenie Európy vo výške 10 miliárd EUR, aby 
nimi mohli byť spolufinancované projekty v členských štátoch, ktoré sú oprávnené na 
financovanie z Kohézneho fondu.2

Spoločné riadenie verzus centralizované riadenie

Politika súdržnosti sa uskutočňuje na základe zásady spoločného riadenia medzi Úniou, 
členskými štátmi a regiónmi, zatiaľ čo Nástroj na prepojenie Európy vrátane 10 miliárd EUR 
presunutých z Kohézneho fondu by bol riadený na základe zásady centralizovaného riadenia.

Centralizované riadenie znamená, že výber projektu a finančný a kontrolný cyklus 
vykonávajú priamo útvary Komisie, ako sú výkonné agentúry. Určovanie projektov by teda 
vykonávala Komisia v rámci prípravy ročných a viacročných pracovných programov 
(prijímať by ich mala Komisia v rámci postupu preskúmania po ich schválení členskými 
štátmi). Tieto pracovné programy by stanovovali rozpočet, priority, kritériá výberu projektov 
a kritériá na vyhodnotenie ponúk v rámci výziev na predloženie návrhov. Komisia by síce 
pozorne monitorovala vykonávanie projektov a jeho výsledok, no nezasahovala by do ich 
realizácie členskými štátmi priamo na mieste: posúdenie miestnych alternatív a ich prepojenie 
s regionálnymi a vnútroštátnymi sieťami by naďalej bolo v právomoci národných a 
regionálnych orgánov.

Centralizované riadenie a výzvy na predloženie návrhov však nefungujú na základe zásady 
„kto prv príde, ten prv melie“. Podľa návrhu nariadenia o Nástroji na prepojenie Európy by sa 

                                               
1 Idem 2, s. 4 a 8.
2 Idem 2, s. 4 a 9.
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táto zásada vzťahovala iba na finančné nástroje, a nie na granty1.  

Otázka pripravenosti projektov

S cieľom reagovať na obavy v súvislosti s potrebou dosiahnuť, aby projekty konkrétneho 
viacročného pracovného programu na rok 2014, ktoré by mali byť financované z 10 miliárd 
EUR presunutých z Kohézneho fondu, boli pripravené dostatočne kvalitne a boli dostatočne 
vypracované, Komisia plánuje niekoľko viacročných pracovných programov a príslušných 
výziev na predloženie ponúk, aby členským štátom ponechala čas na prípravu najnáročnejších 
projektov. Vzhľadom na zložitosť projektov plánovaných v rámci Nástroja na prepojenie 
Európy Komisia plánuje využiť odborné znalosti nástroja JASPERS na ďalší rozvoj pomoci s 
cieľom prípadne posilniť administratívne kapacity. Roky 2012 a 2013 by boli určené na 
prípravu projektov. Nariadenie o Nástroji na prepojenie Európy navyše ustanovuje 
financovanie podporných opatrení programu2.

Koordinovaná podpora zacielená na rozpracovanie projektov uvedených v prílohe I 
nariadenia o Nástroji na prepojenie Európy sa už uskutočňuje prostredníctvom finančných 
prostriedkov TEN-T (podpora určená na štúdie a predbežné opatrenia v ročných výzvach na 
predloženie návrhov 2007 – 20013, začatie projektov, ktoré majú byť dokončené v období 
2014 – 2020) a prostredníctvom technickej pomoci politiky súdržnosti, pričom politika TEN-
T (a teda príloha I nariadenia o Nástroji na prepojenie Európy) predstavuje referenčný rámec 
pre určenie kľúčových dopravných projektov EÚ.

Využívanie finančných nástrojov3

S cieľom zvýšiť vplyv rozpočtových zdrojov EÚ Komisia navrhuje systematickejšie 
využívanie inovatívnych finančných nástrojov, ktoré môžu doplniť tradičnú finančnú podporu 
formou grantov a zvýšiť investície prostredníctvom pákového efektu. Rozpočet, ktorý bude 
určený pre finančné nástroje, by podľa návrhu nariadenia o Nástroji na prepojenie Európy 
čerpal prostriedky zo zložky Nástroja na prepojenie Európy tvorenej 21,7 miliardami EUR, a 
to aj v prípade členských štátov oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu4.

Návrh predpokladá najmä využitie nasledujúcich finančných nástrojov, no bez toho, aby 
vylučoval využitie iných nástrojov:

- Kapitál – Kapitál znamená poskytnutie rizikového kapitálu, zvyčajne stranami 
zúčastňujúcimi sa na projekte, teda stranami, ktoré majú záujem na jeho realizácii.
Napríklad stavebná spoločnosť môže prispieť kapitálom do finančnej štruktúry 
verejno-súkromného partnerstva, na ktorom sa zúčastňuje. Kapitál môžu poskytnúť aj 
tretie strany. Na dopravné projekty v Európe (i mimo nej) prispievajú kapitálom fondy 
pre infraštruktúru a čoraz viac aj penzijné fondy. Kapitál predstavuje zostatkovú 
pohľadávku alebo úrok najmenej prednostnej triedy investorov projektu. V prípade 

                                               
1 Idem 2, s. 5 a 6.
2 Idem 2, s. 6
3 Idem 3, s. 14 a 15.
4 Idem 2, s. 7
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ťažkostí s realizáciou projektu sa na riešenie problémov využije najskôr kapitál, čím 
sú chránené financujúce subjekty vo vyšších úrovniach kapitálovej štruktúry.
Vlastníkom kapitálu je zvyčajne vyplatená určitá suma (dividendy) iba vtedy, ak sa 
projektom darí v súlade s očakávaniami alebo lepšie. Veritelia naopak musia byť 
vyplatení bez ohľadu na výsledky projektu.

- Úverové záruky – Ide o právne záväzné dohody, v ktorých tretia strana, ktorá je 
ručiteľom (zvyčajne banka s vysokým ratingom), za poplatok súhlasí s tým, že v 
prípade nesplatenia úveru dlžníkom uhradí ľubovoľnú časť dlžnej sumy alebo celú 
dlžnú sumu. Poskytnutie úverovej záruky môže presvedčiť niektoré banky, aby 
financovali projekty, o ktoré by inak z dôvodu vnímaných úverových rizík nemali 
záujem.

Poznámky a návrhy spravodajcu

Spravodajca v prvom rade víta návrh Komisie na vytvorenie Nástroja na prepojenie Európy, 
keďže sa domnieva, že ide o nástroj nevyhnutný na zabezpečenie účinných 
inteligentných, udržateľných a vzájomne prepojených dopravných, energetických 
a digitálnych systémov.

Pokiaľ ide o 10 miliárd EUR presunutých z Kohézneho fondu a viazaných v rámci Nástroja 
na prepojenie Európy na projekty dopravnej infraštruktúry výlučne pre členské štáty 
podporované z Kohézneho fondu, spravodajca si je vedomý existujúcich výhrad a dokonca 
nesúhlasu zo strany väčšiny členských štátov podporovaných z Kohézneho fondu. Napriek 
tomu sa spravodajca domnieva, že Európsky parlament ako spoluzákonodarca je zodpovedný 
za to, aby pracoval na návrhu Komisie a vniesol do textu potrebné objasnenia s cieľom 
zabezpečiť podporu všetkých členských štátov pre dobrý návrh s európskou pridanou 
hodnotou.

Okrem odstránenia nejasností z návrhu Komisie v zmysle, ktorý už bol vysvetlený v prvej 
časti tohto pracovného dokumentu, predkladá spravodajca ešte tieto ďalšie návrhy.

Na sumu vo výške 10 mld. EUR presunutú z Kohézneho fondu by sa nemala vzťahovať 
metodika výpočtu stropu na úrovni 2,5 % HDP.

V zásade nemá zmysel, aby bol do stanovovania stropu zahrnutý centrálne riadený nástroj, 
ako je Nástroj na prepojenie Európy. V prípade väčšiny projektov, ktoré majú byť 
financované, ide o cezhraničné projekty a stanovenie stropu by mohlo viesť k nerovnakému 
zaobchádzaniu na oboch stranách projektu. Okrem toho sa týmto pre členské štáty 
podporované z Kohézneho fondu zavádza nerovnaké zaobchádzanie medzi sumami 21,7 mld. 
EUR a 10 mld. EUR, pretože pri vykonávaní projektu na základe hospodárskej súťaže takýto 
strop – podobne ako pevne stanovené balíky finančných prostriedkov pre jednotlivé krajiny –
nie je možné dodržať.

Posilnenie financovania infraštruktúry v cezhraničných regiónoch
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V mnohých pohraničných oblastiach súčasná infraštruktúra ešte stále odráža obmedzené 
vnútroštátne zásady (v prípade členských štátov, ktoré uprednostňujú investície do 
infraštruktúry v centre, pohraničná infraštruktúra nepatrí k volebným prioritám, aj keď je 
dôležitá na to, aby bolo možné ťažiť z procesu integrácie do EÚ a vnútorného trhu), čím 
príslušné regióny trpia pre svoju periférnu polohu. Väčšina prioritných projektov sa skutočne 
týka nadnárodných projektov v oblasti infraštruktúry, ale projekty plánované v cezhraničných 
úsekoch bývajú často dokončené až úplne nakoniec alebo nebývajú dokončené vôbec.

Preto spravodajca navrhuje v prvom konkrétnom odvetvovom cieli1 výslovne uviesť, že treba 
odstrániť problémové miesta a doplniť chýbajúce spojenia tak v rámci dopravných 
infraštruktúr, ako aj v ich spojovacích bodoch na hraničných prechodoch, a náležite pritom 
využiť kvóty a vyššie miery spolufinancovania.

Členské štáty by preto mal byť povinné investovať 30 % finančných prostriedkov 
poskytnutých v rámci Nástroja na prepojenie Európy do projektov v cezhraničných regiónoch, 
a to s mierami spolufinancovania stanovenými v článku 10 ods. 2 písm. b) bod i) návrhu 
Komisie o Nástroji na prepojenie Európy. Okrem toho by sa ustanovenie uvedené v článku 10 
ods. 5 (zvýšenie miery spolufinancovania až o 10 %) malo vzťahovať aj na opatrenia 
zaisťujúce cezhraničné synergie.

V súvislosti s cezhraničnými projektmi v oblasti infraštruktúry by sa mali vytvoriť synergie aj 
s programami územnej spolupráce financovanými z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR). Navrhovateľ sa tiež domnieva, že takéto cezhraničné projekty v oblasti 
infraštruktúry by aj v bohatších regiónoch výslovne mali byť oprávnené na financovanie 
z EFRR.

V neposlednom rade treba zdôrazniť, že na identifikovanie a odstránenie prekážok 
(infraštruktúrnych, technických a administratívnych), ktoré stoja v ceste plynulej, 
interoperabilnej a intermodálnej doprave, musíme disponovať celoeurópskou víziou 
diaľkového dopravného koridoru presahujúceho vnútroštátne hranice. Tieto prekážky nielen 
vážne narúšajú európsku konkurencieschopnosť tým, že zvyšujú náklady a znižujú 
spoľahlivosť logistického reťazca, ale tiež asymetricky vplývajú na krajiny ležiace viac na 
periférii, čím zhoršujú územnú súdržnosť EÚ.

Nástroj na silnejšie prepojenie

Krajiny s finančnými problémami sú najviac závislé od investícií do infraštruktúry, keďže 
takéto investície stimulujú rast a vytvárajú pracovné miesta. Preto by členské štáty, na ktoré 
sa vzťahujú ustanovenia článkov 22 a 110 ods. 3 návrhu o spoločných ustanoveniach, mali 
okrem až o 10 % vyššej miery spolufinancovania v rámci Nástroja na prepojenie Európy2, tiež 
využívať finančné prostriedky plynúce z hotovostných tokov získaných opravami alebo 
vymáhaním v rámci ich národných balíkov prostriedkov vyčlenených na projekty v oblasti 
infraštruktúry. Príslušné sumy by mali byť riadené centrálne Komisiou v rámci programu pre 
konkurencieschopnosť a rast. Tým by sa mali podporiť investície do vnútroštátnych, ako aj 

                                               
1 Idem 3, článok 4 písm. a) bod i).
2 Idem 3, článok 11 ods. 3.
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nadnárodných projektov v oblasti infraštruktúry, čo by prispelo k európskej pridanej hodnote.


