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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o regionálnej politike ako súčasti širších systémov štátnej podpory

(2013/0000(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 174 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorých sa 
stanovuje cieľ hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a vymedzujú sa štrukturálne 
finančné nástroje na ich dosiahnutie,

– so zreteľom na článok 107 ods. 3 písm. a) a písm. c) ZFEÚ, v ktorých sa ustanovuje nárok 
na regionálnu štátnu pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja v niektorých 
znevýhodnených oblastiach Európskej únie,

– so zreteľom na návrh Komisie zo 6. októbra 2011 na nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté 
do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (COM(2012)0496),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2013 o modernizácii štátnej pomoci1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov č. 2232/2012 z 1. februára 2013 o 
usmerneniach o regionálnej štátnej pomoci na obdobie 2014 – 2020,

– so zreteľom na usmernenia Komisie pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007-20132,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. mája 2012 s názvom Modernizácia štátnej pomoci 
EÚ (MŠP) (COM(2012)0209);

– so zreteľom na dokument útvarov Komisie, GR pre hospodársku súťaž, ktorý obsahuje 
návrh usmernení o regionálnej štátnej pomoci na obdobie 2014 – 20203,

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie v spojených prípadoch T-443/08, 
T-455/08T, Mitteldeutsche Flughafen a Flughafen Leipzig/Halle vs. Komisia,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2013),

A. keďže Komisia uskutočňuje proces modernizácie štátnej pomoci, ktorej cieľom je podpora 

                                               
1

 Prijaté texty, P7_TA(2013)0026.
2

 Ú. v. EÚ C 54, 04.03.2006, s. 13.
3

 Brusel, 2012 (bez dátumu).
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rastu, zameranie sa na hlavné prípady a zjednodušené, zracionalizované a urýchlené 
plnenie príslušných pravidiel; 

B. keďže právny základ nových návrhov podľa článku 109 ZFEÚ stanovuje len poradu s 
Parlamentom, a nie bežný legislatívny postup; 

C. keďže bežný legislatívny postup o legislatívnom balíku v oblasti kohéznej politiky a 
európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020 zatiaľ nebol 
uzavretý;

D. keďže väčšina bežných systémov štátnej podpory sa poskytuje vo forme grantov a dotácií, 
daňových úľav, výnimiek, stimulov, prémií, mäkkých úverov, záruk, preferenčných 
úrokových sadzieb a kapitálovej účasti, ktoré udeľujú celoštátne regionálne a miestne 
orgány štátnej správy a subjekty pod verejnou kontrolou;

E. keďže existuje mnoho pravidiel a usmernení o štátnej pomoci, ktoré sa uplatňujú na 
regionálnej, odvetvovej alebo horizontálnej úrovni, kým výber druhu pomoci je do určitej 
miery v rukách členských štátov;

F. keďže štátna pomoc by mala byť lepšie prepojená s cieľmi, ktoré vytýčila Európska rada z 
Lisabonu v marci 2000, a zároveň by mala dopĺňať ciele ostatných politík EÚ, najmä 
politiky súdržnosti;

G. keďže uplatňovanie a výklad pravidiel štátnej pomoci sú silne závislé od judikatúry 
Súdneho dvora EÚ;

H. keďže existencia mechanizmu zabezpečujúceho účinné zavádzanie a uplatňovanie štátnej 
pomoci EÚ je jednou zo všeobecných podmienok ex-ante uvedených v navrhovanom 
súbore nariadení o politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020;

I. keďže následný vplyv štátnej pomoci a kontroly štátnej pomoci na orgány členských 
štátov, regionálne a miestne orgány, ako aj na podniky, trhy a celkové hospodárstvo, sa 
dostatočne nevyhodnocuje, ako sa uvádza v správe Dvora audítorov s názvom Efektívnosť 
Komisie pri hodnotení štátnej pomoci1;

J. keďže príjemcov pomoci, ktorí musia brať do úvahy pravidlá o štátnej pomoci alebo 
pravidlá politiky súdržnosti, najviac trápia obavy z administratívneho zaťaženia;

Koordinácia pravidiel štátnej pomoci a politika súdržnosti

1. zastáva názor, že vykonávanie politiky súdržnosti a pravidiel o systémoch štátnej podpory 
na posilnenie investícií na miestnej a regionálnej úrovni majú zásadný význam pri 
podpore hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, regionálneho a miestneho rozvoja, 
priemyselného rastu a tvorby zamestnanosti; nie si je však istý, či sú pravidlá o štátnej 
pomoci v súlade so zavádzaním európskych štrukturálnych a investičných fondov;

2. zdôrazňuje, že pravidlá o štátnej pomoci, ako aj ciele politiky súdržnosti, by mali viesť k 
                                               
1

 Osobitná správa Dvora audítorov č. 15: Efficiency of Commission in assessing State Aid (Efektívnosť Komisie pri hodnotení štátnej 
pomoci). 2011.
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zlepšeniu situácie menej rozvinutých regiónov a že proces modernizácie štátnej pomoci 
musí odrážať ciele súdržnosti v rámci celej EÚ; domnieva sa, že modernizácia pravidiel 
hospodárskej súťaže musí vychádzať z pochopenia dosahu týchto pravidiel na regionálnej 
a miestnej úrovni;

3. víta cieľ Komisie, ktorý si vytýčila v rámci modernizácie štátnej pomoci, konkrétne 
objasniť, sprehľadniť a zjednodušiť jej zásady; nazdáva sa, že tieto zásady by mali byť 
správne koordinované s ostatnými politikami EÚ a dostatočne jasné, predvídateľné a 
pružné, aby splnili potreby určitých členských štátov a ich regiónov, ktoré čelia kríze a 
hospodárskym problémom; opakuje, že uznáva úlohu, ktorú zohráva štátna pomoc pri 
riešení krízy; vyjadruje znepokojenie nad tým, že návrh tak, ako bol predložený na 
konzultácie, nemá dostatočný dôkazový základ a pôjde proti cieľu zjednodušovania;

Územné pokrytie regionálnej štátnej pomoci na obdobie 2014 – 2020

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie nových usmernení o regionálnej štátnej pomoci na 
zóny na obdobie 2014 – 2020 by sa nemalo znížiť a že by sa malo prehodnotiť znižovanie 
intenzity pomoci, pričom by sa mala zohľadniť politická, hospodárska a sociálna situácia 
v členských štátoch; zdôrazňuje, že v celosvetovom kontexte možno hospodárstvo EÚ 
zaradiť nevýhodne v porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z voľnejších systémov 
zamestnanosti alebo z nižších nákladov;

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových pravidiel o investíciách a raste regiónov, keď sa 
presunú z kategórie menej rozvinutých do kategórie rozvinutejších štátov; uvedomuje si, 
že niektoré regióny, ktoré majú podľa súčasného systému nárok na štátnu pomoc, nebudú 
v budúcom období spĺňať kritérium rozčlenenia na zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by 
mali mať osobitný bezpečnostný režim, podobný regiónom v prechodnom období v súlade 
s politikou súdržnosti, ktorý by im umožnil vyrovnať sa s novou situáciou;

6. vyzdvihuje úlohu štátnej pomoci v hospodárstvach, ktoré mimoriadne postihla 
hospodárska kríza a pre ktoré môže byť financovanie z verejných zdrojov v súlade s 
politikou súdržnosti jediným zdrojom investícií; zdôrazňuje, že negatívna hospodárska 
situácia sa zatiaľ neodrazila v údajoch za obdobie 2008 – 2010, ktoré používa Komisia 
ako základ určenia nároku na štátnu pomoc; víta zámer Komisie vykonať v roku 2016 
strednodobú revíziu regionálnych máp;

Administratívne obmedzenia pravidiel štátnej pomoci v kontexte politiky súdržnosti

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť zameriavaním sa na podporu veľkého rozsahu, 
zjednodušením pravidiel, zvýšením stropu de minimis a rozšírením horizontálnych 
kategórií v splnomocňujúcom nariadení1 a rozsahu pravidiel o skupinových výnimkách vo 
všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách2;

8. opätovne vyzýva Komisiu, aby stanovila podrobné kritériá pre rozlišovanie medzi 

                                               
1

 Nariadenie Rady  č. 994/98 zo 7. mája 1998.
2

 Všeobecné nariadenie Európskej komisie o skupinových výnimkách (800/2008) zo 6. augusta 2008.
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významnými a menej významnými prípadmi štátnej pomoci;

9. zastáva názor, že uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti v projektoch týkajúcich sa infraštruktúry využívanej na hospodársku činnosť, 
konkrétne po uvedenom rozsudku Súdneho dvora v spojených prípadoch Mitteldeutsche 
Flughafen a Flughafen Leipzig/Halle vs. Komisia, môže viesť k zvýšeniu 
administratívneho zaťaženia miestnych a regionálnych orgánov a/alebo ich verejných 
subjektov; zdôrazňuje že vykonávanie týchto projektov môžu ohroziť náročné pravidlá 
finančného riadenia vrátane pravidiel o zrušení viazanosti, ktoré platia pre politiku 
súdržnosti a prax podávania sťažností pri postupoch súvisiacich so štátnou pomocou;

10. opakuje svoju požiadavku, aby sa ujasnilo hodnotenie štátnej pomoci udelenej podľa 
všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách  zo strany členských štátov, keďže toto 
hodnotenie predstavuje osobitné ťažkosti nielen pre malé a stredné podniky, ale aj pre 
miestne a regionálne orgány a ich subjekty podľa programovacieho obdobia politiky 
súdržnosti na obdobie 2014 – 2020;

11. zdôrazňuje, že všeobecné podmienky ex-ante pre poskytovanie štátnej pomoci v rámci 
politiky súdržnosti si vyžaduje, aby Komisia uplatňovala proaktívnejší prístup v prípadoch 
štátnej pomoci, najmä čo sa týka objemu a rozsahu pomoci vyňatej z zo zvýšenej 
požiadavky oznamovania; súhlasí s názorom Dvora audítorov v tom, že Komisia by mala 
zvýšiť informovanosť o povinnosti oznamovania, propagovať najlepšie postupy, 
poskytovať cielené informácie o rôznych druhov oznamovania a buď zabezpečovať 
uverejňovanie pravidelne aktualizovanej sekcie, ktorá sa zaoberá najčastejšie kladenými 
otázkami, na stránke Komisie – GR pre hospodársku súťaž, alebo vytvoriť linku podpory 
pre otázky týkajúce sa výkladu usmernení;

12. domnieva sa, že členské štáty by svoju činnosť mali lepšie koordinovať s Komisiou, 
najmä pokiaľ ide o kvalitu a presnosť informácií, ktoré majú predložiť, a správ, ktoré 
majú vypracovať; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili náležité uplatňovanie podmienok 
ex-ante týkajúcich sa štátnej pomoci v súlade s politikou súdržnosti, a tiež zlepšili 
dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci na úrovni jednotlivých štátov;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby svoje informačné kampane o pravidlách štátnej 
pomoci zameriavali konkrétne na regionálne a miestne orgány, z ktorých mnohé udelili 
štátnu podporu len zriedkavo, a preto majú iba obmedzené poznatky o pravidlách, ktoré sa 
na ňu vzťahujú; vyzýva Komisiu, aby túto skutočnosť vzala do úvahy pri hodnotení 
podmienok ex-ante, ktoré platia pre poskytovanie štátnej pomoci v členských štátoch;

14. nazdáva sa, že niektoré novo navrhnuté pravidlá v návrhu usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 – ako sú protichodné scenáre, jasný dôkaz, že 
pomoc má vplyv na výber investícií alebo na podmienku, že práce na projekte sa nesmú 
začať skôr, než  verejné orgány príjmu rozhodnutie o udelení pomoci – ktoré by Komisia 
v nastávajúcom období rada zaviedla tak pre podniky uchádzajúce sa o stimuly, ako aj pre 
členské štáty a ich regionálne a miestne štruktúry, sú v rozpore so zásadou zjednodušenia 
a odbyrokratizovania, ktorú presadzuje v politike súdržnosti a ostatných európskych a 
vnútroštátnych politikách; opakuje, že takéto pravidlá môžu znamenať, že určité projekty 
budú vylúčené z investičnej pomoci;



PR\933994SK.doc 7/12 PE510.510v01-00

SK

Zvýšenie príťažlivosti regiónov prostredníctvom pravidiel štátnej pomoci 

15. zdôrazňuje význam pravidiel regionálnej a sektorovo špecifickej štátnej pomoci pre 
prilákanie priamych zahraničných investícií do EÚ a jej regiónov, a tiež pre zabezpečenie 
ich konkurencieschopnosti;

16. nazdáva sa, že vylúčenie veľkých podnikov z pravidiel štátnej pomoci v oblastiach 
uvedených v článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ nie je odôvodnené vzhľadom na ich podiel 
na zamestnanosti, dodávateľský reťazec, ktorý vytvárajú s malými a strednými podnikmi, 
ich spoločné zapojenie do výskumu a rozvoja a na úlohu, ktorú zohrávajú v hospodárskej 
kríze;  domnieva sa, že prítomnosť veľkých podnikov je často kľúčom k úspechu malých 
a stredných podnikov, ktoré majú prospech zo skupín vedených veľkými podnikmi, ako aj 
z ich subdodávateľskej činnosti; zdôrazňuje, že takéto rozhodnutie môže viesť k strate 
zamestnanosti a obmedzeniu hospodárskej činnosti v regiónoch a k presunu podnikov do 
iných oblastí, či už v rámci EÚ, alebo mimo nej;

17. domnieva sa, že nároky veľkých podnikov na stimuly štátnej pomoci by sa mali určovať 
nie na základe veľkosti podniku či odvetvia, v ktorom fungujú, ale na základe počtu 
pracovných miest, ktoré by mohli pomocou takéhoto stimulu vytvoriť, kvality týchto 
pracovných miest alebo udržateľnosti projektu; zdôrazňuje, že v súlade so zásadou 
subsidiarity by o tom, ktoré konkrétne projekty majú najvyšší potenciál dosiahnuť ciele 
politík EÚ, by mali rozhodovať členské štáty, príslušné regióny a miestne samosprávy;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod
Európska komisia začala diskusiu o legislatívnom balíku v oblasti politiky súdržnosti v júni 
2011. Jej zámerom je prispieť prostredníctvom investícií do politiky súdržnosti ku 
konkurencieschopnejšej Európskej únii a k stratégii Európa 2020, a zároveň pomôcť menej 
rozvinutým regiónom vyrovnať úroveň svojho rozvoja na úroveň rozvinutejších regiónov. V 
dôsledku zmien zavedených Lisabonskou zmluvou podliehajú právne predpisy v oblasti 
politiky súdržnosti riadnemu legislatívnemu postupu, ktorý umožňuje, aby Európsky 
parlament zapracoval do nariadení aj svoj politický prínos. Medziinštitucionálne diskusie sa 
zatiaľ neskončili a stále sa hľadá kompromis v mnohých otázkach.

Z hľadiska štátnej pomoci zavádza legislatívny balík v oblasti politiky súdržnosti podmienky 
štátnej pomoci ex-ante, ktoré musia členské štáty splniť. Cieľom balíka je zabezpečiť účinné 
presadzovanie a uplatňovanie zákona EÚ o štátnej pomoci v rámci politiky súdržnosti a mal 
by sa vzťahovať na všetky druhy podpory (vrátane pomoci de minimis, grantov a pomoci 
poskytovanej prostredníctvom finančných nástrojov). Komisia bude sledovať, či všetky 
členské štáty dodržiavajú tieto podmienky ex-ante a či sú vlády jednotlivých štátov schopné 
riešiť jednotlivé prípady vrátane včasnej nápravy.

V máji 2012 Komisia začala s procesom modernizácie pravidiel štátnej pomoci, keď vydala 
oznámenie o modernizácii štátnej pomoci. Tri hlavné ciele tohto procesu sú: zameranie na rast 
pri súčasnom udržiavaní sily, dynamiky a konkurencieschopnosti vnútorného trhu, sústredenie 
sa na najväčšie prípady štátnej pomoci narušujúce vnútorný trh a optimalizácia a urýchlenie 
rozhodnutí týkajúcich sa postupov štátnej pomoci. Po tomto procese nasledovalo vydanie 
série nových návrhov pravidiel sektorovo špecifickej štátnej pomoci a nový návrh usmernení 
pre pravidlá regionálnej štátnej pomoci. Všetky tieto dokumenty boli od februára do apríla 
2013 otvorené verejnej konzultácii a očakáva sa, že Komisia by ich mala formálne schváliť do 
leta.

Návrh usmernení o regionálnej štátnej pomoci, ktorý uverejnila Komisia začiatkom tohto 
roka, zavádza viacero nových bodov, z ktorých najdôležitejšie sú tieto:

 prehodnotenie územného rozdelenia na zóny v nových usmerneniach a zníženie 
celkového stropu krytia oblastí, ktoré majú nárok na pomoc, na 42 %

 zníženie intenzity pomoci v oblastiach „a”
 zavedenie niektorých nových administratívnych povinností, ktoré musia príjemcovia 

pomoci splniť
 vylúčenie veľkých podnikov z pomoci v oblastiach „c” a obmedzenie výrobných 

investícií pre ne v oblastiach „a”.

Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci budú doplnené zmenenými všeobecnými pravidlami 
o skupinových výnimkách (pravdepodobne koncom roka 2013), ktoré spolu s pravidlom 
pomoci de minimis, pomocou udelenou v rámci existujúcich nástrojov, pomocou projektom 
uvedeným služby všeobecného hospodárskeho záujmu v súlade s rozhodnutím Komisie o 
službách všeobecného hospodárskeho záujmu1 a pomocou, na ktorú sa uplatňuje nariadenie 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011XC1129(02):SK:NOT.
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1370/20071, tvoria skupinu výnimiek, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť predchádzajúceho 
oznamovania.   
V procese modernizácie štátnej pomoci má Európsky parlament len poradnú, nie 
spolurozhodovaciu úlohu. Európsky parlament vyjadril svoje znepokojenie nad 
demokratickým deficitom takéhoto rozhodovania vo svojom uznesení zo 17. januára 2013 o 
modernizácii štátnej pomoci. Z regionálnej perspektívy toto uznesenie v dôležitých bodoch 
poukázalo na úlohu stimulov štátnej pomoci pre členské štáty a ich regióny v období krízy, 
vyzvalo Komisiu, aby bola aktívnejšia pri rozlišovaní medzi dôležitými a menej dôležitými 
prípadmi a upozornilo na 40 % prípadov zo všeobecného nariadenia o skupinových 
výnimkách, ktoré je podľa Dvora audítorov problematické.

Európsky súdny dvor vydal v decembri 2012 rozsudok v prípade Leipzig-Halle. Súd 
rozhodol, že existuje vzťah medzi využívaním infraštruktúry ako hospodárskou činnosťou a 
výstavbou na účely jej neskoršieho využívania. Keďže členské štáty majú tendenciu uvažovať 
tak, že výstavba infraštruktúry nepodlieha pravidlám o štátnej pomoci (z dôvodu jej úlohy 
verejného záujmu), povinnosť oznamovania voči Komisii často nedodržujú. To by sa už 
nemalo v budúcnosti stávať, keďže rozsudok Súdneho dvora týkajúci sa verejnej 
infraštruktúry túto záležitosť objasnil. Jednako by to však znamenalo väčší tlak na verejné 
orgány financujúce výstavbu verejnej infraštruktúry v súlade s budúcou politikou súdržnosti, 
ako aj obavy z väčšieho administratívneho zaťaženia miestnych a regionálnych samospráv, 
ktoré investujú do takýchto projektov. 

So zreteľom na uvedené otázky, ktoré sú vzájomne prepojené a budú mať vplyv na tvorbu a 
uskutočňovanie politiky súdržnosti po roku 2014, výbor REGI rozhodol zareagovať a vydal 
návrh uznesenia Európskeho parlamentu.

Koordinácia pravidiel štátnej pomoci a politika súdržnosti
V súlade so Zmluvou o fungovaní EÚ by sa politika súdržnosti mala zameriavať na 
hospodársky, sociálny a územný stav postihnutých a menej rozvinutých regiónov2.  V zmluve 
sa tiež určuje, že pomoc poskytnutá na zlepšenie štrukturálnej, hospodárskej a sociálnej 
situácie menej rozvinutých regiónov sa považuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom EÚ3. Hoci 
tieto dve politiky EÚ – politika poskytovania štátnej pomoci a politika súdržnosti – majú 
rôzne pozadie, určité hodnoty majú spoločné: pomoc postihnutým regiónom, podpora ich 
rozvoja, podpora oblastí s nižším životným štandardom alebo oblastí s vysokou 
nezamestnanosťou. 

Inštitúcie EÚ by sa mali usilovať o koordinovaný prístup k obom politikám. Súčasné 
naplánovanie prác na hlavných legislatívnych predpisoch oboch politík, ako aj rôzne postupy 
ich schvaľovania, nezabezpečujú ani sčasti jasnosť v otázke ich vzájomnej prepojenosti. 
Pravidlá o štátnej pomoci, alebo konkrétne, čo je ešte dôležitejšie pre regionálny rozvoj, 
regionálne usmernenia o štátnej pomoci, Komisia zrejme prijme ešte pred ukončením 
medziinštitucionálnych rokovaní o tomto legislatívnom balíku. To môže v skutočnosti viesť k 
rôznym prístupom k obom politikám a nedostatočnému zabezpečeniu jasných, 

                                               
1 Nariadenie (ES) č. 1370/2007z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave.
2 Čl. 174 ZFEÚ.
3 Čl. 107 ZFEÚ.
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predvídateľných a pružných pravidiel, ktoré by boli v súlade s politikou súdržnosti.

Územné pokrytie regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020
Zavedenie nového stropu pre územné pokrytie pravidiel štátnej pomoci a zníženie intenzity 
pomoci v regiónoch „a” sú jednými z hlavných bodov nových regionálnych usmernení štátnej 
pomoci. Spravodajca by na tomto mieste rád položil otáznik, pretože v rámci EÚ sa objavujú 
určité pochybnosti podporujúce myšlienku, že takéto rozhodnutie by sa nemalo prijať teraz.

Prvým argumentom je kríza a úloha verejných investícií v období hospodárskych ťažkostí 
členských štátov. Úloha štátnej pomoci udelenej v tomto období je zásadná pre regionálny 
rozvoj a nemožno je podceňovať. Ako uvádza Dvor audítorov, „štátna pomoc pre odvetvie 
priemyslu a služieb (s výnimkou železníc, ostatnej dopravy, poľnohospodárstva a rybárstva) 
sa pohybovala okolo 0,5 % HDP v EÚ 27 členských štátov až do vypuknutia finančnej krízy v 
druhom polroku 2008, no narástla až na 3,5 % HDP, alebo 410 miliárd EUR v roku 2009, čo 
je najvyššia úroveň, odkedy Komisia začala v 90-tych rokoch vykonávať prieskumy štátnej 
pomoci1. Je jasné, že udeľovanie nástrojov štátnej podpory a stimulov niektorým členským 
štátom a ich regiónom pomáha zvládnuť ich hospodársku situáciu a prispieva k rastu a 
zamestnanosti.

Napriek tomu nie je to len argument krízy v členských štátoch, ktorý nás poúča, že 
modernizácia štátnej pomoci musí byť opatrná a musí vychádzať z reality. Sú tu aj iné otázky 
– konkurencieschopnosť EÚ na celosvetovom trhu v porovnaní s tretími štátmi, ktoré
využívajú výhody voľnejších modelov zamestnanosti či nižších nákladov, alebo politická a 
sociálna situácia v členských štátoch. Toto všetko by mali byť dostatočne silné argumenty na 
to, aby sa upustilo od pôvodne zamýšľaného zníženia územného pokrytia nových usmernení o 
regionálnej štátnej pomoci na obdobie 2014 – 2020 alebo od obmedzenia intenzity pomoci v 
regiónoch. Modernizácia štátnej pomoci musí brať do úvahy reálnu situáciu členských štátov 
a ich regiónov a pochopiť dosah nových pravidiel na regionálnej a miestnej úrovni.

Veľmi zložitá je aj situácia v regiónoch, ktoré nie sú zahrnuté do máp regionálnej štátnej 
pomoci. Zamietnutie pomoci týmto regiónom prostredníctvom nejakej konkrétnej 
zabezpečovacej siete podobnej tej, ktorá sa používa v regiónoch v prechodnom období z 
nástroja politiky súdržnosti, by sa považovalo za nespravodlivé a mohlo by sťažiť ich 
dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020. Riešením by mohlo byť napríklad posudzovanie 
všetkých súčasných oblastí „a” ako oblasti „c” bez ohľadu na ich oficiálnu štatistiku 
hospodárskej situácie.

Administratívne obmedzenia pravidiel štátnej pomoci v kontexte politiky súdržnosti
V záujme účinnejšieho a ľahšieho uplatňovania pravidiel štátnej pomoci v súlade s politikou 
súdržnosti je dôležité, aby sa modernizácia štátnej pomoci sústreďovala na pomoc veľkého 
rozsahu a zjednodušovanie pravidiel. To by bolo možné dosiahnuť zvýšením stropu de 
minimis alebo rozšírením horizontálnych kategórií v splnomocňujúcom nariadení2 a rozsahu 
pravidiel o skupinových výnimkách vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách3.
                                               
1 Osobitná správa Dvora audítorov č. 15: Efficiency of Commission in assessing State Aid (Efektívnosť Komisie pri hodnotení štátnej 

pomoci). 2011.
2 Nariadenie Rady  č. 994/98 z o7. mája 1998.
3 Všeobecné nariadenie Európskej komisie o skupinových výnimkách (800/2008) zo 6. augusta 2008.



PR\933994SK.doc 11/12 PE510.510v01-00

SK

Vyžadovalo by si to tiež lepšie uplatňovanie pravidiel o výnimkách zo strany Komisie a 
členských štátov. Komisia by mala jasne stanoviť, ktoré pravidlá platia pre dôležité a menej 
dôležité prípady, kým členské štáty by mali včas a v plnom rozsahu poskytnúť informácie, 
keď sa ich príjemcovia pomoci pýtajú na konkrétne veci. Podľa názoru spravodajcu by mala 
Komisia zaujať aktívnejší prístup, ktorý by viedol k zvyšovaniu informovanosti o prípadoch 
štátnej pomoci, konkrétne pokiaľ ide o miestne a regionálne orgány, ktoré len občasne 
udeľujú štátnu pomoc.

Po vydaní rozsudku Európskeho súdneho dvora v spojených prípadoch Mitteldeutsche 
Flughafen and Flughafen Leipzig/Halle vs. Komisia očakávajú členské štáty a miestne a 
regionálne orgány v súvislosti so štátnou pomocou zvýšený objem administratívy a byrokracie 
pri správe svojich projektov v rámci politiky súdržnosti. Týka sa to najmä projektov 
zameraných na veľkú infraštruktúru, ak sa o nej uvažuje v súvislosti s budúcou hospodárskou 
činnosťou.

Správa Dvora audítorov upozorňuje na zdĺhavosť predbežného postupu a postupu 
oznamovania. V 40 % prípadov trvá prijatie rozhodnutia vyše 6 mesiacov. Komisia často 
využíva svoje právo na vyžiadanie objasňujúcich informácií od členských štátov, čo sa často 
deje tesne pred uplynutím zákonného termínu. Keďže členské štáty v mnohých prípadoch 
neodpovedajú načas a svoju odpoveď predlžujú, celý proces sa nesmierne predlžuje. To isté 
platí aj v prípade formálneho vyšetrovacieho postupu – postup podávania sťažností je zdĺhavý 
a nedostatočne transparentný. Majúc toto všetko na pamäti, miestne a regionálne orgány môžu 
mať problém pri dodržiavaní prísnych pravidiel o finančnom riadení vrátane pravidiel o 
zrušení viazanosti, ktoré platia pre politiku súdržnosti.

Zámer zjednodušiť plnenie politiky súdržnosti a ostatných politík EÚ bol v súvislosti s 
novými pravidlami štátnej pomoci spochybnený. Väčšia potreba predbežného oznamovania 
alebo oznamovania v rámci projektov infraštruktúry spadajúcich pod EFRR a kohézny fond 
pridávajú projektom viac byrokracie. Zvýšená administratíva je plánovaná aj pre podniky v 
rámci pravidiel regionálnej štátnej pomoci na obdobie 2014 – 2020, okrem iného zavedením 
takých aspektov, ako sú protichodné scenáre, jasný dôkaz, že pomoc má vplyv na výber 
investícií alebo na podmienku, že práce na projekte sa nesmú začať skôr, než  verejné orgány 
príjmu rozhodnutie o udelení pomoci. Keďže postupy sú už beztak zdĺhavé a samotné členské 
štáty často celkom nechápu, čo a ako majú hodnotiť, môže táto skutočnosť nakoniec viesť k 
vylúčeniu niektorých projektov z investičnej pomoci.

Zvýšenie príťažlivosti regiónov prostredníctvom pravidiel o štátnej pomoci
Príležitosť poskytnúť stimuly pre členské štáty, či už v podobe grantov, daňových úľav, 
stimulov, pôžičiek alebo záruk, môže často zvýšiť príťažlivosť regiónov z hľadiska priamych 
zahraničných investícií. No podmienky v oblastiach umožňujúcich poskytnutie pomoci 
veľkým podnikom by mali byť, v súlade s navrhovanými usmerneniami o regionálnej štátnej 
pomoci, obmedzené. Vylučujú veľké podniky v oblastiach „c” a obmedzujú výrobné 
investície v oblastiach „a”. V týchto regiónoch by sa podľa návrhu Komisie mali umožniť 
výrobné investície len pre malé a stredné podniky a pre veľké by sa mali obmedziť.

Toto rozhodnutie je však prepojené aj s politikou súdržnosti. V návrhu nariadenia o 
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Európskom fonde regionálneho rozvoja z mája 2011 Komisia navrhla všeobecne vylúčiť 
veľké podniky z výrobných investícií. S návrhom však nesúhlasili Európsky parlament ani 
Rada a počas medziinštitucionálnych rokovaní vyjadrili vôľu otvoriť niektoré investičné 
priority aj pre tieto veľké podniky a ich výrobné investície.

Nové usmernenia o regionálnej štátnej pomoci by sa mali zamyslieť nad súčasným pokrokom 
v rokovaniach o EFRR a nad odkazom, ktorý vyslali obe inštitúcie v súvislosti s ich názorom 
na účasť aj iných podnikov ako MSP na regionálnom rozvoji. Dôležitý je argument, že 
rozhodnutie o tom, ktorý podnik by mal mať nárok na udelenie pomoci v oblastiach 
zahrnutých do usmernení o regionálnej štátnej pomoci, by sa malo v súlade so zásadou 
subsidiarity prijať na celoštátnej alebo miestnej či regionálnej úrovni. Spravodajca je však 
taktiež presvedčený, že kritériom udelenia či neudelenia pomoci  by nemala byť veľkosť 
podniku, ale jeho prínos k regionálnemu rozvoju, zamestnanosti, kvalite investícií a 
udržateľnosť projektu.


