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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Východiská : reforma štrukturálnej politiky

Návrh Komisie tvorí časť reformy štrukturálnych fondov. Európsky fond regionálneho 
rozvoja (ERDF) tiež podlieha návrhu všeobecných ustanovení pre ERDF, Európsky sociálny 
fond (ESF) a Kohézny fond, ktorý odlišuje ERDF, ESF a Kohézny fond na jednej strane a 
podporu rybného hospodárstva, poľnohospodárstva a životného prostredia v rámci 
financovania „ochrany a správy prírodných zdrojov“ na strane druhej. Komisia preto navrhla, 
aby sa pomoc rybnému hospodárstvu v rokoch 2007-2013 sústredila do nového Európskeho 
fondu pre rybné hospodárstvo (EFF), ktorý nahradí súčasný finančný nástroj na usmerňovanie 
rybného hospodárstva (FIFG). Financovanie rybného hospodárstva z EFF by preto bolo 
oddelené v rámci vlastnej rozpočtovej kapitoly.  Komisia odhadla výdavky na spoločnú 
politiku rybného hospodárstva na 7,6 mld. eur, z ktorých by sa 4,963 mld. malo prideliť EFF.

Potrebu revízie nariadení o ERDF zapríčinili predovšetkým výzvy, ktoré vyvstali po rozšírení.
Zvýšili sa regionálne rozdiely, ako aj celkový počet hraníc EÚ. Komisia v návrhu finančných 
výhľadov z februára 2004 navrhla ambicióznu politiku súdržnosti rozšírenej Únie, na ktorú 
navrhla vyčleniť 336,1 mld. eur (373,9 mld. eur pred prevodmi na nástroje rozvoja vidieka a 
rybného hospodárstva).

Programy, ktoré budú financované zo štrukturálnych fondov budú patriť do jedného z troch 
nových cieľov kohéznej politiky, konkrétne: konvergencia, regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť, územná spolupráca.  Dôraz na územný rozmer novej kohéznej politiky je 
viditeľný aj v návrhu nariadenia o ERDF, ktorý predložila Komisia. Tá navrhuje, aby sa 
venovala mimoriadna pozornosť územným špecifikám, a najmä  veľmi vzdialeným regiónom, 
ako ich definuje článok 299 ods. 2 Zmluvy o ES, a oblastiam s prirodzenými obmedzeniami, 
akými sú napríklad veľmi nízka hustota osídlenia.

2. Návrh nariadenia o ERDF a rybné hospodárstvo

Návrh definuje úlohy ERDF, rozsah jeho pomoci a druhy výdavkov, ktoré sú oprávnené na 
získanie podpory. Všeobecné kritériá na financovanie zo štrukturálnych fondov a kohézneho 
fondu definuje rámcové nariadenie1.

2.1 Oblasti závislé od rybného hospodárstva

V súvislosti s rybným hospodárstvom návrh obsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa 
oblastí závislých od rybného hospodárstva (článok 9). Členské štáty a regióny sú povinné 
zabezpečiť doplnkovosť a súdržnosť medzi podporou poskytovanou z ERDF a podporou z 
EFF. Intervencia ERDF by sa mala sústrediť na hospodársku diverzifikáciu oblastí závislých 
od rybného hospodárstva. Programy, ktoré spolufinancuje ERDF by preto mali podporovať 
diverzifikáciu vidieckych ekonomík a oblastí závislých od rybného hospodárstva, aby sa tieto 
nesústredili iba na tradičné aktivity (odôvodnenie 7).

  
1 KOM (2004) 492 finalizované
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Zásah  ERDF by mal zahŕňať aj:
1) infraštruktúru na zlepšenie dostupnosti;
2) urýchlenie vytvorenia telekomunikačných sietí a služieb vo vidieckych oblastiach;
3) rozvoj nových hospodárskych aktivít mimo odvetvia poľnohospodárstva a rybného 
hospodárstva;
4) posilnenie prepojenia mestských a vidieckych oblastí;
5) rozvoj cestovného ruchu a vybavenosti vidieka.

Členské štáty stanovia pre opatrenia v rámci bodov 1, 3 a 5  jasné demarkačné kritériá pri 
príprave operačných programov, ktoré sa majú podporovať z ERDF na jednej strane a z EFF 
na strane druhej.  

Mimo rámca EFF by kohézna politika mala podporovať predovšetkým diverzifikáciu 
ekonomiky oblastí závislých od rybného hospodárstva na iné, než len tradičné hospodárske 
aktivity. Z dôvodu presunu financovania rybného hospodárstva do EFF a navrhovanej úlohy
ERDF ako doplnku k EFF možno vysloviť odôvodnené obavy o hospodárskom prínose ERDF 
pre rybné hospodárstvo. Zdroje dostupné v ERDF sa však môžu využiť racionálnejšie a 
transparentnejšie.

Jednou z myšlienok reformy štrukturálnych fondov je, aby sa EFF podieľal na financovaní 
trvalo udržateľného rozvoja.  Reforma fondu pre rybné hospodárstvo zrejme obsahuje 
myšlienku „trvalo udržateľného rozvoja“ ako integrujúcej zásady EFF a sústreďuje sa na 
nadmerný rybolov ako na údajne hlavnú sociálno-ekologickú hrozbu pre rybné hospodárstvo.  
Iné hrozby morského životného prostredia, akými sú dôsledky znečisťovania, oteplenia klímy 
a aktívnych sonarov, sa v tejto súvislosti neuvádzajú.  Zohľadňujúc oblasti, v ktorých by sa 
mohli vykonávať aj iné aktivity než tie, ktoré sa týkajú nadmerného rybolovu, bolo by vítanou 
myšlienkou, aby nariadenie o ERDF obsahovalo doplnkový základ, kde by sa finančná 
podpora Spoločenstva z ERDF mohla využívať aj na iné aktivity, ktorých cieľom je zlepšenie 
životného prostredia zásob rýb než len na tie, ktoré sa financujú z EFF.

Špecifický charakter sociálno-ekonomických problémov v odvetví rybného hospodárstva, 
ktoré spôsobila spoločná politika rybného hospodárstva a klesajúce stavy rýb, by sa mal 
zohľadniť pri uplatňovaní zásahových kritérií kohéznej politiky 

2.2 Oblasti s prirodzenými obmedzeniami a veľmi vzdialené regióny

Okrem osobitných ustanovení týkajúcich sa prístupu k oblastiam závislým od rybného 
hospodárstva obsahuje návrh aj ustanovenia teritoriálneho typu, ktoré sa týkajú oblastí s 
prirodzenými obmedzeniami (článok 10) akými sú napríklad mimoriadne nízka hustota 
osídlenia (odôvodnenie 10) ako aj veľmi vzdialených regiónov, ako ich definuje článok 299 
ods. 2. Zmluvy Tieto ustanovenia sa uplatňujú aj na oblasti, v ktorých rybné hospodárstvo 
zohráva významnú úlohu.

Komisia uvádza, že by sa veľmi vzdialeným regiónom mala venovať osobitná pozornosť.  
Toto by sa mohlo vykonať pomocou rozšírenia pôsobnosti ERDF na financovanie operatívnej 
pomoci spojenej s kompenzáciou ďalších nákladov v určitých odvetviach na podporu služieb 
nákladnej dopravy a podporu novo vzniknutých dopravných služieb a podporu spojenú s 
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obmedzeniami skladových kapacít, nadmernou veľkosťou a nákladov na údržbu výrobných 
nástrojov a nedostatkom ľudského kapitálu na miestnom pracovnom trhu. Komisia navrhuje 
zmenu právneho základu týchto opatrení, ktorým by sa mal stať výlučne článok 292 ods. 2. 
Rada doteraz prijala  dvojitý právny základ týchto opatrení, konkrétne články 37 a 299 ods. 2. 

V súvislosti s oblasťami s prirodzenými obmedzeniami1, ako napríklad regiónmi s 
mimoriadne nízkou hustotou osídlenia, horské oblasti a riedko osídlené oblasti, ktorých 
zemepisná situácia spomaľuje rozvoj, navrhuje Komisia, aby sa ERDF využil na riešenie ich 
problémov. ERDF má predovšetkým prispievať na financovanie investícií na zlepšovanie 
dostupnosti, ako aj na rozvoj hospodárskych aktivít súvisiacich s kultúrnym dedičstvom, 
podporujúcich udržateľné využitie prírodných zdrojov a podnecujúcich cestovný ruch.

3. Závery

Spravodajca v podstate víta návrh Komisie vrátane odlíšenia štrukturálnych fondov a 
kohézneho fondu od EFF.  Rozlíšenie zdôrazňuje vzájomné dopĺňanie sa EFRD a EFF a 
zvyšuje transparentnosť využívania týchto fondov. Sústredenie sa na financovanie rybného 
hospodárstva z EFF by nemalo znamenať celkové zníženie financovania rybného 
hospodárstva a oblastí závislých od rybného hospodárstva zo strany Spoločenstva.

Spravodajca by chcel znovu zdôrazniť, že sa zdá, že návrh Komisie nedostatočne zohľadňuje 
špecifický charakter rybného hospodárstva a osobitných problémov rybného hospodárstva a 
oblastí závislých od rybného hospodárstva v porovnaní s poľnohospodárstvom. Osobitné 
problémy rybného hospodárstva a oblastí závislých od rybného hospodárstva spôsobujú 
povinné opatrenia, ktoré sa musia vykonať v rámci reformy spoločnej politiky rybného 
hospodárstva zameranej na ochranu stavov rýb. Nadmerný rybolov nie je jediným dôvodom 
kolapsu stavov  rýb a ciele spoločnej politiky rybného hospodárstva by sa mali kvalitnejšie 
začleniť do iných oblastí politiky Spoločenstva, ako napríklad do politiky životného 
prostredia, a nie naopak.

V súvislosti s návrhmi ustanovení o oblastiach závislých od rybného hospodárstva 
spravodajca súhlasí so sústredením sa na päť navrhovaných opatrení, zdôrazňuje však, že 
tento zoznam by nemal byť uzatvorený.

Spravodajca súhlasí s Komisiou v otázke potreby venovať mimoriadnu pozornosť veľmi 
vzdialeným oblastiam a oblastiam s prirodzenými obmedzeniami ako napríklad oblastiam s 
mimoriadne nízkou hustotou osídlenia. Prístup k trhom a zvýšené náklady na dopravu, 
skladovanie a údržbu výrobných nástrojov a nedostatočný ľudský kapitál na miestnom 
pracovnom trhu spôsobujú ďalšie zaťaženie zemepisne znevýhodnených oblastí, ktoré majú 
stále mimoriadny potenciál ako dodávatelia výrobkov z rýb a ako prevádzkovatelia 
cestovného ruchu rešpektujúceho ich kultúrne dedičstvo.  V tejto súvislosti je preto je 

  
1 Toto odkazuje na nedostupnosť a vzdialenosť od veľkých trhov, ktorej čelia oblasti s mimoriadne nízkou 
hustotou osídlenia, ako sa uvádza v protokole číslo 6 o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska, ako aj špecifické 
ťažkosti niektorých ostrovov, horských oblastí a riedko osídlené oblastí, ktorých rozvoj spomaľuje zemepisná 
situácia.
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najdôležitejšou otázkou dôraz na rozvoj infraštruktúry súvisiacej s ich dostupnosťou.

Na záver by chcel spravodajca upozorniť na prácu v súvislosti s definovaním európskej 
morskej stratégie, ktorá môže viesť k prehodnoteniu politiky so zreteľom na niektoré z týchto 
opatrení.
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