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ODÔVODNENIE 

Zmluva v článku 161 odseku 2 predpokladá, že zriadený Kohézny fond bude finančne 
prispievať k realizácii zásahov v oblasti životného prostredia a v oblasti transeurópskej 
dopravnej siete. 

Nariadením (ES) č. 1164/94 bol zriadený Kohézny fond a po prvýkrát bol stanovený rámec 
jeho fungovania. Toto nariadenie bolo neskôr doplnené nariadeniami (ES) č. 1264/1999 a č. 
1265/99.  

V dôsledku rozšírenia Európskej únie k 1. máju 2004 sa čerpanie z Kohézneho fondu týka aj 
desiatich nových členských štátov (do konca roku 2006) a tiež troch členských štátov, ktoré 
z neho čerpali prostriedky už predtým (Španielsko, Portugalsko, Grécko, pre obdobie čerpania 
2000-2006). 

Pre programové obdobie rokov 2007-2013 nariadenie (ES) č. […] stanovuje všeobecné 
predpisy fungovania Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, a tiež predpokladá, že 
Kohézny fond finančným podieľaním sa na operačných programoch napomôže zbližovaniu 
členských štátov s menej rozvinutými regiónmi. Pomoc z Kohéznych fondov je v rámci 
reformy systému uskutočňovania kohéznej politiky, ohlásenej v tretej správe o kohézii, ktorý 
Komisia prijala vo februári 2004, začlenená do viacročných programov Štrukturálnych 
fondov a zahŕňa aj pomoc v podobe veľkých projektov. Reforma, uchovávajúc v platnosti 
základné a najcennejšie princípy tejto politiky (viacročné plánovanie programov, partnerstvo, 
hodnotenie, rozdelenie kompetencií), je založená na celkovej rovnováhe medzi posilnením 
strategickej dimenzie na jednej strane a zjednodušením systému fungovania na druhej strane, 
obzvlášť prostredníctvom zredukovania počtu fondov, zjednodušenia vypracovávania 
programov, vyjasnenia roly členských štátov a Komisie pri finančnej správe a kontrole, 
a prostredníctvom schválenia spôsobov využívania fondov, hlavne v závislosti od objemu 
príspevkov. 

Pokiaľ ide o transeurópske dopravné siete, aktivity financované z Kohézneho fondu by mali 
podporovať základné smerovanie rozvoja týchto sietí, ako bolo schválené Radou a ako je 
obsiahnuté v revidovanej podobe rozhodnutia (ES) č. 1692/96. 

V oblasti životného prostredia bude Kohézny fond podporovať realizovanie cieľov politiky 
Únie, stanovených v článku 174 Zmluvy. 

Pristúpenie nových členských štátov k 1. máju 2004, ktoré sú všetky začlenené do Kohézneho 
fondu, a nové a rozsiahle potreby finančných prostriedkov v týchto štátoch sú dôvodom pre 
rozšírenie oblasti pôsobnosti Fondu. Kohézny fond môže teda financovať aj projekty s jasným 
environmentálnym rozmerom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ako napríklad projekty 
týkajúce sa energetickej využiteľnosti a obnoviteľných energií, a v oblasti dopravy (mimo 
oblasť transeurópskych dopravných sietí) sú to projekty koľajových sietí, navigovateľných 
leteckých a lodných trás, projekty viacdruhovej dopravy a ich skombinovateľnosti, projekty 
na zvládanie objemu cestnej a vzdušnej dopravy, projekty pre čistotu v mestskej doprave 
a projekty podporujúce kolektívnu prepravu. Toto rozšírenie oblasti pôsobnosti je v súlade 
s príslušnými ustanoveniami Zmluvy a tiež s prioritami, schválenými na celoeurópskych 
zasadaniach v Lisabone v marci 2000 a v Göteborgu v júni 2001. 
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Cieľom tohto nariadenia je upresniť úlohu Kohézneho fondu a špecifické spôsoby jeho 
využívania, hlavne pokiaľ ide o podmienenú pomoc a o oblasť, na ktorú sa môže vzťahovať 
finančná pomoc z Fondu. 

Členské štáty využívajúce pomoc z Kohézneho fondu musia spĺňať Zmluvou stanovené 
podmienky, týkajúce sa programov hospodárskeho zbližovania; štáty, ktoré sú súčasťou 
Európskej hospodárskej a menovej únie, musia spĺňať podmienky deficitu. Splnenie týchto 
podmienok podmieňuje pomoc z Kohézneho fondu. Ak Rada na návrh Komisie zistí príliš 
vysoký verejný deficit a ak daný členský štát nepodnikol kroky vedúce k náprave tohto stavu, 
pomoc z Kohézneho fondu je zastavená k 1. januáru nasledujúceho roku. Toto pozastavenie 
pomoci bude zrušené, ak Rada na základe tých istých podmienok zistí, že daný členský štát 
prijal opatrenia, ktoré povedú k návratu k takej situácii, ktorá bude v súlade so Zmluvou 
a rozhodnutiami Rady.  
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2004/0166 (AVC) 

Návrh 

NARIADENIA RADY 

o založení Kohézneho fondu  

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, obzvlášť na článok 161 odsek 2, 

so zreteľom na návrh Komisie1, 

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu2, 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru3, 

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov4, 

keďže : 

(1) Nariadenie (ES) č. […] týkajúce sa všeobecných ustanovení Európskeho fondu pre 
regionálny rozvoj, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu5 poskytuje rámec 
pre využívanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, a to najmä tým, že 
stanovuje ciele, princípy a pravidlá partnerstva, vypracovávania programov, 
hodnotenia a administratívy. Je preto potrebné upresniť úlohu Kohézneho fondu 
vzhľadom na tento nový rámec a tiež vzhľadom na rámec, ktorý je mu priznaný v 
Zmluve ; z dôvodu väčšej jasnosti je tiež potrebné nahradiť nariadenie Rady (ES) č. 
1164/94 zo 16. mája 1994 o založení Kohézneho fondu6. 

(2) Projekty v oblasti transeurópskych sietí financované Kohéznym fondom by mali 
podporovať základné smerovanie rozvoja týchto sietí, ako bolo schválené Radou 
a Európskym parlamentom. Keďže treba sústrediť naše úsilie, prioritu by mali dostať 
projekty dôležité pre Európu, ako ich definuje rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1692/96 z 23. júla 1996 o usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj 
transeurópskej dopravnej siete7. 

                                                 
1 Ú. v. ES K […], […], str. […]. 
2 Ú. v. ES K […], […], str. […]. 
3 Ú. v. ES K […], […], str. […]. 
4 Ú. v. ES K […], […], str. […]. 
5 Ú. v. ES […], […], str. […]. 
6 Ú. v. ES L 130, 25.5.1994, str. 1. Nariadenie bolo naposledy pozmenené Zmluvou o pristúpení z roku 

2003.  
7 Ú. v. ES L 228, 9.9.1996, str. 1. 
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(3) Spoločenstvo môže prostredníctvom Kohézneho fondu prispievať na projekty 
zamerané na realizovanie cieľov politiky Spoločenstva v oblasti životného prostredia, 
ako o nich hovorí článok 174 Zmluvy. V súlade s článkom 175 odsekom 5 Zmluvy, 
bez porušenia princípu znečisťovateľ-platca, Rada môže rozhodnúť o finančnej 
podpore z Kohézneho fondu v prípade, ak uplatňovanie opatrenia podľa odseku 1 
uvedeného článku predstavuje príliš vysoké finančné zaťaženie pre verejné financie 
členského štátu. 

(4) Pomoc poskytovaná Kohéznym fondom musí brať do úvahy priority rozšírenej 
Európskej únie, obzvlášť priority stanovené celoeurópskym stretnutím v Göteborgu 
pre oblasť životného prostredia za účelom trvalo udržateľného rozvoja. 

(5) Nariadenie (ES) č. […] stanovuje, že akceptovateľnosť výdavkov musí byť stanovená 
na národnej úrovni, až na výnimky, pre ktoré treba stanoviť zvláštne pravidlá. 
Výnimky týkajúce sa Kohézneho fondu musia byť upresnené. 

(6) Na základe rešpektovania podmienok hospodárskeho zbližovania ako ich stanovuje 
článok 104 a vzhľadom na potrebu disponovať prospešnými verejnými financiami, aj 
naďalej budú uplatňované pravidlá podmieňujúce čerpanie finančnej podpory. Tie 
členské štáty, ktoré tvoria Hospodársku a menovú úniu, budú musieť uskutočňovať 
programy stability ; tie štáty, ktoré nie sú jej členmi, budú realizovať programy 
zbližovania, ako sú definované v nariadení Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o 
posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a 
ich koordinácii ; oba druhy programov majú viesť k rešpektovaniu podmienok 
hospodárskeho zbližovania, vyplývajúcich z článku 104 Zmluvy, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Zriadenie a úloha Kohézneho fondu 

1. Kohézny fond (ďalej len „fond“ ) je zriadený za účelom posilnenia hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Spoločenstva s perspektívou podpory trvalo 
udržateľného rozvoja.  

2. Fond má podporovať financovanie programov podporujúcich ciele, zakotvené v 
Zmluve o založení Európskej únie.  

3. Fond pôsobí podľa ustanovení nariadenia (ES) č. […] a podľa ustanovení tohto 
nariadenia. 
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Článok 2 

Rozsah pôsobnosti 

Fond vyvážene a náležito pomáha v nasledujúcich oblastiach, berúc na zreteľ potreby 
v oblasti investícií a infraštruktúry, špecifické pre každý participujúci členský štát:  

1) transeurópske dopravné siete, obzvlášť ak ide o prioritné programy s európskym 
dosahom, ako ich stanovuje Rozhodnutie (ES) č. 1692/96/ES ; 

2) realizovanie cieľov podľa článku 174 Zmluvy, ktoré na základe politického a 
akčného programu pre oblasť životného prostredia patria k prioritám politiky 
ochrany životného prostredia Spoločenstva ;  

3) oblasti s jasne prítomnou environmentálnou dimenziou, napomáhajúce trvalo 
udržateľnému rozvoju, ako napríklad projekty týkajúce sa energetickej využiteľnosti 
a obnoviteľných energií, a v oblasti dopravy (mimo oblasť transeurópskych 
dopravných sietí) sú to projekty koľajových sietí, navigovateľných leteckých 
a lodných trás, projekty viacdruhovej dopravy a ich skombinovateľnosti, projekty na 
zvládanie objemu cestnej a vzdušnej dopravy, projekty pre čistotu v mestskej 
doprave a projekty podporujúce kolektívnu prepravu.  

Článok 3 

Oprávnenosť výdavkov 

Fond nemôže podporiť nasledujúce výdavky: 

1) DPH ; 

2) dlžné úroky ; 

3) kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10% z celkových nákladov projektu, ktorému 
môže byť priznaná podpora z Fondu ; 

4) bývanie ; 

5) odstavenie jadrových elektrární. 

Článok 4 

Podmienená pomoc 

1. Finančná pomoc zo strany Fondu je podmienená nasledujúcimi pravidlami.  
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2. Ak Rada : 

a) v súlade s ustanoveniami článku 104-6 ES zistila, že v danom členskom štáte je 
príliš veľký deficit verejných financií, a 

b) v súlade s ustanoveniami článku 104-8 ES uznala, že členský štát nezareagoval 
na odporúčania Rady, vyplývajúce z ustanovení článku 104-7 ES, a nepodnikol 
kroky vedúce k náprave alebo sa tieto kroky ukázali ako neúčinné,  

rozhodne o úplnom alebo čiastočnom zrušení pomoci Fondu danému členskému 
štátu, ktoré nadobudne účinnosť k 1. januáru nasledujúceho roku. Rozhodnutie o 
zrušení sa vzťahuje aj na záväzky.  

3. Ak Rada zistí, že daný členský štát prijal účinné opatrenia, vedúce k náprave 
situácie, rozhodne o pozastavení zrušenia finančnej pomoci Fondu. Komisia urobí 
nevyhnutné kroky, aby boli zrušené záväzky opäť včlenené do rozpočtu. 

4. Rada prijíma rozhodnutia uvedené v odsekoch 2 a 3 kvalifikovanou väčšinou na 
návrh Komisie. 

Článok 5 

Prechodné ustanovenia 

Toto nariadenie nemá vplyv na ďalšie čerpanie finančných prostriedkov, ani na pozmenenie 
čerpania finančných prostriedkov, včítane úplného alebo čiastočného zrušenia pomoci, ktoré 
boli schválené Radou alebo Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 1164/94 pred 1. januárom 
2007.  

Žiadosti predložené na základe nariadenia (ES) č. 1164/94 sú platné. 

Článok 6 

Zrušenie 

Nariadenie (ES) č. 1164/94 sa ruší s účinnosťou od 1. januára 2007.  

Odkazy na nariadenie (ES) č. 1164/94 sú brané ako odkazy na toto nariadenie.  

Článok 7 

Klauzula o opätovnom preskúmaní 

Rada opätovne preskúma toto nariadenie najneskôr k 31. decembru 2013 v súlade s článkom 
161 Zmluvy. 
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Článok 8 

Nadobudnutie účinnosti 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť na dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie.  

Bude uplatňované od 1. januára 2007.  

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch.  

V Bruseli, […]. 

 Za Radu 
 predseda 
 […] 


