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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Právne pozadie

Návrh všeobecných ustanovení týkajúcich sa Európskeho fondu pre regionálny rozvoj 
(ERDF), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohéznych fondov, ktorý predložila Komisia, 
je všeobecným základom reformy štrukturálnych fondov. „Balík kohéznej legislatívy“ 
obsahuje nariadenie o Európskom fonde pre regionálny rozvoj (ERDF)1, nariadenie o 
Európskom sociálnom fonde (ESF)2, nariadenie o Kohéznom fonde3, ako aj nariadenie o 
vytvorení rámca pre medzištátny orgán pre správu programov spolupráce4.

Komisia vo februári 2004 predstavila dva návrhy zamerané na ambicióznu kohéznu politiku 
pre rozšírenú Úniu zloženú z 27 a viac členských štátov. V návrhu finančného výhľadu 
rozšírenej Európskej únie s 27 členskými štátmi na obdobie 2007-2013 [KOM(2004)0101] 
bolo vyčlenených 336.1 miliárd EUR (čo sa rovná 373,9 miliardám EUR pred prevodmi na 
navrhované jednotné nástroje rozvoja vidieka a rybného hospodárstva) v rámci podpory troch 
priorít reformovanej kohéznej politiky. V tretej kohéznej správe [KOM(2004)0107] bol 
uverejnený návrh priorít a dodávateľského systému pre programy novej generácie v rámci 
kohéznej politiky na obdobie rokov 2007-2013.

Návrh všeobecných ustanovení týkajúcich sa ERDF, ESF a Kohézneho fondu rozlišuje na 
jednej strane ERDF, ESF a Kohézny fond a na druhej strane podporu rybného hospodárstva, 
poľnohospodárstva a životného prostredia v rámci poskytovania finančných prostriedkov na 
„ochranu a správu prírodných zdrojov“. Komisia preto navrhla, aby sa pomoc rybnému 
hospodárstvu v rokoch 2007-2013 sústredila do nového Európskeho fondu pre rybné 
hospodárstvo (EFF), ktorý bude nástupcom súčasného finančného nástroja na usmerňovanie 
rybného hospodárstva (FIFG). Financovanie rybného hospodárstva z EFF by preto bolo 
oddelené v rámci samostatnej rozpočtovej kapitoly. Komisia odhadla výdavky na spoločnú 
politiku rybného hospodárstva na 7,6 mld. EUR, z ktorých by sa 4,963 mld. malo presunúť do 
EFF.

Úlohy novej kohéznej politiky

Potreba revízie nariadení kohéznej politiky je do určitej miery spôsobená náročnými úlohami, 
ktoré vyplývajú z rozšírenia Únie. Rozšírenie Únie významne ovplyvní orientáciu opatrení 
súvisiacich s cieľom konvergencie, ktorým aj naďalej bude spodná hodnota HDP na 
obyvateľa menšia ako 75% priemeru EÚ. Podľa tretej kohéznej správy žije približne 92% 
obyvateľstva nových členských štátov v regiónoch s HDP na obyvateľa pod hranicou 75% 
priemeru EÚ 25. To bude mať vplyv na 18 regiónov s HDP na obyvateľa pod hranicou 75% 
HDP EÚ pred rozšírením, čo už nebude spadať pod spodnú hodnotu cieľa konvergencie.
Komisia navrhla prechodný mechanizmus, pomocou ktorého by sa na takto „štatisticky 
ovplyvnené“ oblasti vzťahoval cieľ konvergencie až do konca roku 2013.

  
1  KOM(2004)0495.
2  KOM(2004)0492.
3  KOM(2004)0494.
4  KOM(2004)0496.
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Rozšírenie je pre celú Úniu významnou príležitosťou, avšak vzhľadom na zníženie 
priemerného HDP Únie o 12,5%, ako priameho dôsledku rozšírenia o 10 nových členských 
štátov, je zrejmé, že úlohou novej kohéznej politiky je urýchlene a účinne riešiť závažné 
sociálno-ekonomické rozdiely, ktoré sa vyskytujú v rámci EÚ 25.

Smerom k strategickému prístupu

Komisia s cieľom reagovať na výzvy budúcej kohéznej politiky navrhuje novú štruktúru 
založenú na strategickom prístupe, ktorý popri plnom zohľadnení lisabonského a 
göteborského programu racionalizuje kohéznu politiku definovaním jej priorít, zabezpečením 
koordinácie so systémom hospodárskej a sociálnej správy a umožnením pravidelnej a 
otvorenej kontroly dosiahnutého pokroku. Komisia preto navrhuje, aby Rada po konzultácii s 
Parlamentom na základe návrhu Komisie prijala súhrnný strategický dokument, ktorý definuje 
jasné priority členských štátov a regiónov. Komisia by každoročne uverejnila výročnú správu 
zahrňujúcu všetky správy o pokroku členských štátov.

Prioritnými oblasťami programov sú tri nové ciele kohéznej politiky: konvergencia, 
regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, územná spolupráca. Navrhovaný rozpočet 
pre všetky tieto ciele je 336,1 miliárd EUR (0,41% HND EÚ).

Medzi ciele konvergencie patria regionálne a národné programy ERDF, ESF, Kohézneho 
fondu, vrátane osobitného programu pre najvzdialenejšie regióny a rozpočet pre tento cieľ je 
264 miliárd EUR (78,5%). Cieľ, ktorým je regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, 
sa skladá z programov ERDF, národných programov ESF a rozpočet pre tento cieľ je 57,9 
miliárd EUR (17,2%). Cieľ, ktorým je územná spolupráca, sa vzťahuje na medzinárodné a 
nadnárodné programy a vytváranie sietí ERDF s rozpočtom 13,2 miliárd EUR (3,94%).

Zjednodušenie systému riadenia a väčšia decentralizácia zodpovednosti smerom k 
partnerom v členských štátoch, regiónom a miestnym orgánom patria medzi 
najambicióznejšie ciele reformy. Príprava programov by sa zjednodušila na základe zmenenej 
úlohy rôznych zúčastnených strán: Rada by schvaľovala strategické zámery, na základe 
ktorých by členské štáty pripravovali strategické národné rámcové dokumenty, o ktorých by 
sa rozhodovalo v rámci rokovaní s Komisiou. Komisia by následne schvaľovala národné a 
regionálne programy pre každý členský štát, ale programy by určovala výlučne z hľadiska ich 
priorít. Zjednodušenie prípravy programov by sa podporilo tak, že budúce zásahy ERDF a 
ESF by fungovali s výlučne jedným fondom na program na rozdiel od súčasných programov 
využívajúcich viac fondov. Financovanie programov by bolo priamo spojené s hlavnou 
oblasťou zásahov každého fondu.

Oprávnenosť a oblasť rybolovu

Komisia navrhuje, aby sa finančné zdroje určené na kohéznu politiku rozdelili medzi členské 
štáty podľa objektívnych kritérií platných v čase rokovania Európskej Rady v Berlíne (1999) 
pre prioritu „konvergencie“ (HDP na osobu pod úrovňou 75% HDP Spoločenstva), ale pri 
dočasnom zohľadnení štatistického vplyvu rozšírenia. Komisia okrem toho navrhuje, aby sa 
prostriedky určené na cieľ, ktorým je regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, 
rozdelili medzi členské štáty na základe hospodárskych, sociálnych a územných kritérií 
Spoločenstva. Čo sa týka tretieho cieľa, zdroje by sa rozdelili v závislosti od počtu 
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obyvateľstva žijúceho v daných regiónoch, ako aj celkového počtu obyvateľstva príslušného 
členského štátu.

Vzhľadom na to, že veľká časť finančných zdrojov určených na rybné hospodárstvo sa 
presunula do EFF, úlohou štrukturálnych fondov bude dopĺňať EFF.  Podľa článku 3 ods. 3 
návrhu bude pomoc fondov zameraná na podporu hospodárskej diverzifikácie oblastí 
závislých od rybného hospodárstva na iné, ako len tradičné hospodárske aktivity. Špecifický 
charakter sociálno-ekonomických problémov v odvetví rybného hospodárstva, ktoré často 
spôsobila spoločná politika rybného hospodárstva a klesajúce stavy rýb, by sa však mal 
zohľadniť pri uplatňovaní zásahových kritérií  kohéznej politiky V oblasti rybného 
hospodárstva môže dokonca aj v niektorých relatívne bohatých krajinách dôjsť k dočasnej 
kríze. Okrem toho, v súlade s návrhom Komisie by sa osobitná a rovnaká pozornosť mala 
sústrediť na osobitné územné charakteristiky typické pre najvzdialenejšie regióny Únie, málo 
osídlené časti na ďalekom severe Únie, ako aj niektoré ostrovy, hornaté oblasti a pohraničné 
oblasti Únie.

Európsky parlament bol vyzvaný, aby s týmto návrhom súhlasil, čo znamená, že nemôže 
predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.  S cieľom zdôrazniť možnú úlohu štrukturálnych 
fondov v rámci podpory EFF však váš spravodajca navrhuje, aby koncept regionálnej 
konkurencieschopnosti a zamestnania bol predložený tak, aby otvorene podporoval 
reštrukturalizáciu oblastí postihnutých úpadkom tradičných hospodárskych aktivít.  Takýmto 
spôsobom by sa mala zohľadniť skutočnosť, že opatrenia v rámci spoločnej politiky rybného 
hospodárstva môžu rovnakým spôsobom ovplyvniť rybárske komunity v rámci, ako aj mimo 
oblastí cieľa konvergencie.  V takejto situácii sa váš spravodajca domnieva, že štrukturálne 
fondy môžu zohrávať významnú úlohu v rámci podpory vplyvu EFF:

Závery

Spravodajca vo všeobecnosti víta strategickú reformu kohéznej politiky, ktorá pravdepodobne 
zracionalizuje a sprehľadní organizáciu a využívanie štrukturálnych fondov. Spravodajca tiež 
súhlasí s Komisiou v otázke potreby ďalšej decentralizácie zodpovednosti smerom k 
partnerom priamo v členských štátoch, regiónoch a miestnych orgánoch. Na druhej strane, 
spravodajca nie je presvedčený o tom, že zjednodušenie správy rovnako zníži aj 
administratívne ťažkosti, ktorým musia čeliť predovšetkým najchudobnejšie regióny, keď sa 
snažia využívať štrukturálne fondy s ich skromnými administratívnymi zdrojmi.

Čo sa týka oddelenia Európskeho fondu rybného hospodárstva (EFF) od štrukturálnych 
fondov a prevodu štrukturálneho financovania rybného hospodárstva predovšetkým do EFF, 
zdá sa, že takýto postup je dobrým odrazovým bodom efektívnejšieho využívania zdrojov, 
ako aj zvýšenia transparentnosti financovania. Aktivity súvisiace s potrebou reštrukturalizácie 
oblasti rybného hospodárstva, ako aj opatrenia na zlepšenie pracovných a životných 
podmienok v oblastiach, v ktorých rybné hospodárstvo stále zohráva významnú úlohu, budú 
financované zo zdrojov EFF. Okrem toho by štrukturálne fondy podporovali diverzifikáciu 
vidieckeho hospodárstva a oblastí závislých od rybného hospodárstva na iné, ako len tradičné 
hospodárske aktivity.
Tým sa objasňujú funkcie a doplnková úloha rôznych fondov, ktoré majú vplyv na rybné 
hospodárstvo, ale nemala by tak byť drasticky ovplyvnená celková výška financovania, ktorá 
je v súčasnosti dostupná pre rybné hospodárstvo zo štrukturálnych fondov vrátane FIFG.
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