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Úvod 
 
Tento pracovný dokument sa skladá z dvoch častí. Prvá sa týka základných princípov 
a prvkov obsiahnutých v návrhu Komisie, ako aj rôznych otázok riešených v debate. Druhá 
časť sa týka skóre v rokovaniach o špecifickom obsahu návrhu nariadenia.  
 
I. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A PRVKY NÁVRHU 
 
(i) Pozadie 
 
Návrh Komisie troch všeobecných nariadení úzko sleduje závery jej Tretej správy 
o hospodárskej a sociálnej súdržnosti1, prezentované vo februári 2004. Predstavuje súdržnú 
celkovú architektúru pre štrukturálne fondy založenú na strategickom prístupe k nasledujúcim 
trom dimenziám:  
 

- priorita, posilnená v kontexte rozšírenia únie, aby sa demonštrovala solidarita 
s kohéznymi krajinami a zbližujúcimi sa regiónmi 

 
- úzky vzťah medzi všetkými národnými, regionálnymi a miestnymi hráčmi 

a lisabonskou a göthenburgskou agendou, prostredníctvom vytvárania cieľa 
regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti; to by malo zohľadňovať hlavné 
rozdiely v spôsobe, akým funguje, a cieľom doplniť cieľ zbližovania na zostávajúcom 
území spoločenstva 

 
- posilnenie teritoriálnej spolupráce. 

 

Preto reprezentuje doposiaľ najdôležitejšiu politiku na podporu cieľov EÚ s občanmi na 
miestnej úrovni.  

(ii) Finančné aspekty 
 
Aby sa tieto prvky dostali úplne do perspektívy, je nevyhnutné zvážiť zostatok rozpočtu 
obsiahnutý v návrhu, dokonca aj keď sa podrobné diskusie o celkovom finančnom balíčku 
musia uskutočniť niekde inde.  
 
Komisia navrhla, aby čiastka vyčlenená na kohéziu bola udržaná, pokiaľ ide o percentuálny 
podiel európskeho (hrubého národného dôchodku) HND. Táto by vyčleňovala sumu 
ekvivalentnú 0,41% HND EÚ pre štrukturálne a kohézne fondy, čo sa rovná 0,46% pred 
prevodmi pre jednotlivé vidiecke a rybárske nástroje, zaistené vo výške 0,5% HND EÚ. 
 
Aby sa to dosiahlo, Komisia nenavrhla nárast stropu zdrojov pre rozpočet EÚ, ktorý zostane 
ten istý vo výške 1,24% HND, ale nenavrhuje nárast použitia týchto zdrojov v rámci daného 
stropu.  

                                                
1 Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. ES, Bulletin EÚ /2004/1/ 1.3.131, (KOM(2004) 107 – C5-0092/2004 
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(iii) Vyčlenenie zdrojov 
 
Komisia navrhuje nasledovné vyčlenenie zdrojov: 
 
 

Navrhované vyčlenenie zdrojov na obdobie rokov 2007-2013 
 Suma (EUR mld.) % celku 
Cieľ zbližovania 
z toho: 264,0 78,54% 

Regióny s HDP menším ako 75% priemeru EÚ25  177,8 52,90% 
Regióny s „postupným ukončením práce“ (štatistický 
efekt) 22,1 6,58% 
Kohézny fond 63,0 18,74% 
Najokrajovejšie regióny 1,1 0,33% 

Cieľ regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti  
z toho: 57,9 17,22% 

Regióny s „postupným začatím práce“ (opustenie cieľa 
1 prostredníctvom rastu HDP) 9,6 2,85% 
Regionálny program (ERDF) 24,1 7,18% 
Národný program (ESF) 24,1 7,18% 

Cieľ územnej spolupráce 
z toho: 13,2 3,94% 

Cezhraničná spolupráca 4,7 1,40% 
Cezhraničná súčasť susedského nástroja 1,6 0,48% 
Nadnárodná spolupráca 6,3 1,87% 
Kooperačné siete a výmena skúseností 0,6 0,18% 

Rezerva výkonnosti 10,1 3,00% 
Technická pomoc 1,0 0,30% 
POLITIKA SÚDRŽNOSTI SPOLU 336,1 100,00% 
 
 
(iv) Základné zmeny vo vzťahu k predchádzajúcemu obdobiu  
 
Základné nové prvky v návrhu sú nasledovné: 

- silnejšia koncentrácia na cieľ zbližovania, ktorý predstavuje takmer 80% celku 
v porovnaní s hodnotou tesne pod 70% počas predchádzajúceho obdobia; 

- relatívna redukcia prídelu na nový cieľ regionálnej konkurencieschopnosti 
a zamestnanosti v porovnaní so staršími cieľmi 2 a 3: 23,8% v rokoch 2000-2006 
v porovnaní so 14,3% za obdobie po roku 2007 (mimo „postupné ukončenie práce“, 
ktoré bolo predtým zahrnuté do cieľa 1); 

- hlavný nárast zdrojov na cieľ územnej spolupráce v porovnaní s iniciatívou Interreg III 
predchádzajúceho obdobia, aby sa umožnil:  

o  nárast cezhraničných programov po rozšírení  
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o  nový susedský nástroj 
o  rastúca dôležitosť nadnárodnej dimenzie  

- iniciatívy spoločenstva, ako napríklad URBAN, EQUAL a LEADER boli 
„zmodernizované“ alebo integrované do všeobecného programovania; 

- zvýšené partnerstvo medzi kompetentnými regionálnymi, miestnymi, mestskými 
a inými verejnými orgánmi, hospodárskymi a sociálnymi partnermi a inými 
príslušnými orgánmi zastupujúcimi občiansku spoločnosť, environmentálnych 
partnerov, mimovládne organizácie; 

- prijatie princípu „proporcionality“, kde kontroly spoločenstva sa zvyšujú alebo znižujú 
vo vzťahu k výške finančnej sumy EÚ vyčlenenej na projekt; 

- zavedenie strategického prístupu založeného na strategických smerniciach 
spoločenstva pre súdržnosť a národné strategické referenčné rámce; 

- zjednodušený a centrálny systém doručovania s ohľadom na riadenie, kontrolu 
a programovanie s dôrazom na zmluvný charakter programovania; tieto zmeny budú 
znamenať koniec podporných rámcov spoločenstva a doplnkov programu 
opúšťajúcich prevádzkové programy; 

- zavedenie významnej rezervy spoločenstva na kvalitu a rezervy výkonnosti, aby sa 
ocenil dosiahnutý pokrok v porovnaní s pôvodnou situáciou a národnej rozpočtovej 
rezervy, aby sa pokryli nepredvídateľné miestne alebo sektorové krízy; 

 
Nakoniec by sa malo uviesť, že záplava programov sa bude v nasledujúcom období 
nepravdepodobne opakovať vďaka pravidlu automatického rule zrušenia viazanosti (N+2), 
ktoré sa zachová. Peniaze z rozpočtu EÚ nevyplatené počas dvoch rokov od ich viazania budú 
definitívne stratené. 
 
II. SKÓRE 
 
Vo svetle vyššie uvedenej momentky hlavných prvkov návrhu je možné vidieť súčasnú 
debatu v Rade o návrhu nariadenia sústredenú na dve zásadné otázky: 
 

- debata o finančných aspektoch, ak vezmeme do úvahy to, že politika súdržnosti 
predstavuje jeden z hlavných prvkov finančných perspektív; 

 
- politické aspekty a otázka vládnutia; rovnováha medzi spoločenstvom a národnou 

intervenciou, aby sa dosiali ciele súdržnosti a rovnováha medzi Komisiou a členskými 
štátmi v riadení a kontrole politiky únie. 

 
Sú načrtnuté nižšie, po ktorých nasleduje preskúmanie hlavných bodov sporu v samotnom 
návrhu. 
 
(i) Finančná debata 
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Pokiaľ ide o finančné aspekty, sme tu obmedzený Parlamentom od počiatočnej podrobnej 
diskusie v dôsledku existujúcej práci Dočasného výboru pre politické výzvy a rozpočtové 
prostriedky rozšírenej únie 2007-2013. Takto sa má Európskemu parlamentu umožniť, aby sa 
jednohlasne vyslovil k tejto otázke. 
 
Napriek tomu, debata v tejto oblasti je mimoriadne dôležitá, keďže finančný balíček 
predstavuje životne dôležitý neoddeliteľný prvok pre úspech politiky súdržnosti. Okrem toho, 
je nutné na ňu nazerať vo svetle ohrození rozpočtových škrtov navrhovaných šiestimi 
členskými štátmi, ktoré volali po strope vo výške 1% HND. Avšak, bez ohľadu na presné 
číslo, na ktorom sa nakoniec dohodnú, je jasné, že rozpočet EÚ zostane extrémne malý. 
Dokonca pri 1,24% HND by sotva činil 2,5% celkových verejných výdavkov v únii.  
 
Napriek tomu je jasné, že ak vezmeme do úvahy to, že rozhodnutia o poľnohospodárskych 
výdavkoch (ďalší hlavný komponent rozpočtu EÚ) už boli v podstate prijaté na obdobie do 
roku 2013, akékoľvek škrty v rozpočte únie by najťažšie dopadli na politiku súdržnosti. Nová 
finanční perspektíva by mala byť normálne dohodnutá skôr, ako Komisia začne pripravovať 
svoj predbežný návrh rozpočtu na rok 2007. Za absencie dohody by sa použili ročné rozpočty, 
čo by viedlo, minimálne, k obdobiu výraznej neistoty a dalo do pozornosti viacročné 
programy v rámci štrukturálnych fondov. 
 
(ii) Politická debata 
 
Existuje všeobecný konsenzus, že Európska únia by mala hrať hlavnú úlohu pri pomáhaní 
najchudobnejším regiónom Európy. Ale otázkou zostáva, aké opatrenia by mali byť prijaté 
mimo cieľ zbližovania, a v akom rozsahu by mala byť politika únie centrálne definovaná, 
riadená a kontrolovaná. Inými slovami, politiky mimo cieľa zbližovania by mali byť 
renacionalizované a členské štáty by mali mať väčšiu pružnosť pre implementovanie 
zostávajúcej politiky spoločenstva, ako to považujú za vhodné? 
 
Na tému týchto bodov sa po uverejnení správy SAPIR1 v lete 2003 uskutočnili početné 
debaty. Tieto boli analyzované Európskou komisiou, ktorá sa po dôkladnom vyšetrovaní 
rozhodla pre súčasnú hypotézu v prospech únie, ktorá zostane „spoločenstvom solidarity“ 
s presvedčením, že intervencie spoločenstva nielenže poskytujú výraznú pridanú hodnotu, 
pokiaľ ide o hospodársku a sociálnu súdržnosť, ale tiež predstavujú skutočnú protihodnotu pre 
úniu a členské štáty. Politika súdržnosti EÚ predstavuje výrazne menej ako 1% celkových 
verejných výdavkov v Európe, ale napriek relatívne slušným zdrojom existuje kapacita 
v rámci štrukturálnych fondov, aby vyvolala výrazný pákový efekt v hospodárskom rozvoji. 
Ako Komisia upozornila, záznam naznačuje, že regióny, ktoré ťažia z politiky súdržnosti, 
mali neustále vyššiu mieru rastu, než je priemer EÚ. Okrem toho, čisto prispievateľské 
členské štáty dostávajú v rámci danej politiky významnú finančnú výhodu, pričom každé 
investované euro prinesie nazad niekoľko euro.2 
 
                                                
1 Správa nezávislej študijnej skupiny na vysokej úrovni vytvorená z iniciatívy predsedu Európskej komisie, 
Brusel, júl 2003. 
2 3 Euro, regióny cieľa 2  
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Na túto debatu je nutné nahliadať v širšom kontexte takzvanej lisabonskej stratégie, aby sa 
z EÚ do roku 2010 stala svetová najkonkurenčnejšia a dynamická ekonomika založená na 
vedomostiach s trvalo udržateľným hospodárskym rastom a väčšou sociálnou súdržnosťou. 
Akú úlohu by mala hrať politiky súdržnosti únie pri dosahovaní tohto cieľa? V akom rozsahu 

by mali členské štáty, regióny a iní sociálno-ekonomickí hráči zapojení do danej stratégie?  
 
Je to predovšetkým o tom, či uznávame, že partnerstvo má schopnosť vyprodukovať 
výsledky, ktoré zodpovedajú našim cieľom. Debata sa preto týka toho, či je skutočne užitočné 
spoliehať sa na prístup „zhora nadol“, aby sa dosiahol trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, 
alebo či nie je lepšie úplne nasadiť aktívnu účasť všetkých relevantných regionálnych 
a miestnych hráčov na každej úrovni procesu.  
 
Táto debata sa zároveň odzrkadľuje v prijatých postojoch týkajúcich sa technických 
podrobností toho, ako funguje politika súdržnosti únie. Preto prebieha diskusia o tom, či by 
malo dôjsť k omnoho väčšiemu zjednodušeniu procedúr a pružnejšiemu riadeniu politiky. 
V podstate sa zredukuje na to, či je to prístup spoločenstva alebo národný prístup, čo by sa 
malo zdôrazniť, a v akom rozsahu je alebo nutné alebo žiadúce vykonávať kontrolu z centra. 
 
Túto kľúčovú otázku je možné vidieť, ako prebieha cez špecifické body, ktoré nasledujú. 
 
(iii) Možné špecifické body sporu v návrhu  
 
Pod holandským predsedníctvom je zvažovanie návrhu na úrovni Rady veľmi vyvinuté, 
s hĺbkovým skúmaním textu vykonaným pracovnou skupinou pre štrukturálne opatrenia. Hoci 
je Parlament formálne vylúčený z týchto diskusií, napriek tomu sa objavil celý rad naznačení 
možných oblastí nesúhlasu. 
 
Tieto sú brané do úvahy nižšie s odkazom na postoj Parlamentu prijatý v jeho rezolúcii zo 
štvrtka 22. apríla 2004 k Tretej správe o hospodárskej a sociálnej súdržnosti.1 Takéto odkazy 
citujú „odseky“ tejto rezolúcie, pričom „články“ sa odvolávajú na návrh Komisie, KOM 
(2004) 492 v konečnom znení. 
 
Partnerstvo (článok 10) 
 
Tento princíp by mal byť uvítaný a hlavne návrh, aby členské štáty silne zapojili regióny do 
aktívneho partnerstva, nielen pri implementácii štrukturálnych operácií, ale aj pri príprave 
a monitorovaní národného strategického referenčného rámca. V tomto ohľade sa EP vo svojej 
rezolúcii vyslovil „za návrhy na posilnenie partnerstva a spolupráce medzi miestnymi, 
regionálnymi, národnými sférami a sférami EÚ vlády a povzbudenie členských štátov, aby 
využili možnosť uzatvárať tripartitné dohody, kde je to vhodné“. Okrem toho požiadal 
                                                
1 Rezolúcia Európskeho parlamentu k Tretej správe o hospodárskej s sociálnej súdržnosti zo 
štvrtka 22. apríla 2004, (KOM (2004) 107 – C5-0092/2004 – 2004/2005(INI)), A5-
0272/2004, P5_TA-PROV (2004) 0368. 
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„Komisiu, aby vytvorila harmonizované a záväzné pravidlá a kritériá pre partnerské združenia 
a rozvoj v rámci nariadení štrukturálnych fondov na roky 2007-2013, a zároveň zabezpečila 
efektívne partnerstvo prostredníctvom financovania nákladov svojej účasti;“ (odsek 94). 
 
Zdá sa, že návrh o udržiavaní princípu partnerstva vyhovuje všeobecnej dohode v Rade a zdá 
sa, že došlo k širokému uznaniu pridanej hodnoty, ktorá môže byť z neho odvodená. Avšak, 
zaradenie Komisie do zoznamu partnerov „akéhokoľvek iného vhodného orgánu 
zastupujúceho občiansku spoločnosť, environmentálnych partnerov, mimovládne organizácie 
a orgány zodpovedné za podporovanie rovnosti medzi mužmi a ženami“ sa stretlo s odporom. 
 
Podriadenosť a proporčná intervencia (článok 11) 
 
Zavedenie princípu úmernosti bolo vo všeobecnosti uvítané, podľa ktorého, aby sa 
zredukovali náklady na transakcie, administratívne opatrenia a kontroly úmerne súvisia 
s úrovňou financovania EÚ. Tu si Európsky parlament vyhradil svoje postavenie, 
domnievajúc sa, že „Komisia by mala udržiavať nezávislú právomoc monitorovať 
a kontrolovať implementáciu štrukturálnych intervencií a ich súlad so zákonmi a cieľmi EÚ.“ 
Ponechal si však právo „vyjadriť svoje definitívne stanovisko, až keď uvidí návrh nariadení 
o štrukturálnych fondoch a kohéznom fonde.“ (odsek 86). 
 
Niektoré členské štáty teraz volajú po ďalšom zjednodušení a rozšírení princípu 
proporcionality. Z praktického hľadiska by to znamenalo redukciu v „kontrolných“ funkciách 
Komisie. 
 
Parlament sa vždy domnieval, že zjednodušenie politiky súdržnosti musí mať vysokú prioritu, 
a že by malo byť „jednoduchšie pre podniky, univerzity a národné organizácie zúčastňovať sa 
projektov bez toho, že by ich aktivity boli zbytočne rušené byrokraciou, požiadavkami 
podávať hlásenia o platbách, atď.;“ (odsek 88). Existuje tu však tenká deliaca čiara medzi 
menšou kontrolou a vôbec žiadnou kontrolou.  
 
Parlament musí zvážiť, ako zaistiť, že sa dosiahne správna rovnováha.  
 
Doplnkovosť (článok 13) 
 
Existuje široký konsenzus, že doplnkovosť by mala zostať kľúčovým princípom politiky 
súdržnosti. Ako uvádza návrh Komisie, „príspevky zo štrukturálnych fondov by nemali 
nahradiť verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu.“ Príspevky EÚ 
preto musia poskytovať pridanú hodnotu toho, čo štát už plánuje vynaložiť v akomkoľvek 
prípade. 
 
Toto sa obvykle ťažko kontroluje. V tomto ohľade však EP poukázal na „potrebu 
mimoriadnej pozornosti zabezpečovaniu, že dotknuté štátne a regionálne orgány spĺňajú 
princíp doplnkovosti, pričom zdroje spoločenstva majú byť pridané k štátnym zdrojom 
a nemajú ich nahrádzať, a potrebu poskytovania potrebných prostriedkov dozoru Komisii.“ 
(odsek 95). 
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Rozhodnutie Komisie, že by sa mal rešpektovať tento princíp, hlavne prostredníctvom 
náročného strategického referenčného rámca, sa musí preto vítať. Zdá sa však divné, že 
strednodobé overovanie by malo byť obmedzené na cieľ „zbližovania“ a nemalo by sa 

uplatňovať na cieľ regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Ide hlavne o prípad, 
ak vezmeme do úvahy, že úlohou tohto cieľa je podporovať vyrovnaný rozvoj. 
 
Vskutku, zdôrazňovalo sa, že táto myšlienka by mohla byť v rozpore s princípom rovnakého 
zaobchádzania, a že by to mohlo diskriminovať najchudobnejšie členské štáty. 
 
Nediskriminovanie (článok 14) 
 
Návrh Komisie o rovnosti medzi mužmi a ženami a integrácia perspektívy pohlaví je už 
akceptovanou súčasťou acquis spoločenstva. Bolo už prijatých mnoho žiadostí o rozšírenie 
tohto princípu na iné sociálne skupiny. Samotný parlament zdôraznil, že „sociálne začlenenie 
znevýhodnených skupín by malo byť podporované a bariéry v prístupe ľudom s postihnutiami 
by sa mali odstrániť.“ (odsek 19). 
 
Parlament musí preto takéto požiadavky dôsledne zvážiť. 
  
Strategické smernice spoločenstva o súdržnosti (články 23 – 24) 
Národný strategický referenčný rámec (články 25 -26) 
 
Parlament sa neustále snažil o zlepšenie koordinácie regionálnej politiky s ostatnými 
sektorovými politikami a uznal, v tomto kontexte, že „súdržnosť a komplementarita budú 
posilnené koncentráciou regionálnej politiky na obmedzené témy a existenciou súhrnnej 
stratégie súdržnosti.“ (odsek 74). Špecificky sa vo svojej rezolúcii zhoduje s „prijatím 
celkového európskeho strategického dokumentu pre politiku súdržnosti a prípravu 
dokumentov strategickej politiky členskými štátmi“ (odsek 87). 
 
Ako už bolo prediskutované, niektoré členské štáty sú proti takto orientovanej stratégii 
spoločenstva a dávajú prednosť národnejšiemu prístupu. V tejto veci bol EP dôsledný 
a pevný. Preto vo svojej rezolúcii „aplauduje uznaniu Komisie, že európska regionálna 
politika sa týka všetkých regiónov a členských štátov únie a preto vyjadruje svoje 
uspokojenie, že nebola navrhnutá renacionalizácia politiky súdržnosti.“ (odsek 4). 
 
Návrh Komisie nejde ďalej pri vytyčovaní kľúčových prvkov strategických smerníc. Bude 
nutné zvážiť, či by bolo vhodné pre toto nariadenie, aby šlo ďalej do detailov vo veci 
dosahovania základných cieľov súdržnosti, alebo či zostalo to najlepšie do prijatia samotných 
strategických smerníc. 
 
V každom prípade je jasné, že proces predpokladaný pre prijatie týchto smerníc – procedúra 
schvaľovania podľa článku 161 Zmluvy, adekvátne neuspokojuje požiadavku rovnakého 
partnerstva Parlamentu. Ako EP tvrdil, „európsky strategický dokument pre súdržnosť musí 
podliehať európskemu zákonu, ktorý stelesňuje úplnú legislatívnu účasť Európskeho 
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parlamentu, ako sa predvída podľa článku III-119 návrhu Zmluvy, ktorou sa ustanovuje 
Ústava pre Európu.“ (odsek 89). 
 
S ohľadom na národný strategický referenčný rámec, presná rovnováha medzi navrhovanými 
strategickými a prevádzkovými sekciami a obsahom každej z nich už vyprodukovala celý rad 
stanovísk. Takto Parlament môže chcieť znovu nadobudnúť svoj postoj, že „zdravé riadenie 
štrukturálnych fondov“ zostáva jeho prvoradou úlohou. (odsek 91). 
 
Strategické ďalšie sledovanie a výročná debata (články 27 – 30) 
 
Nezdá sa, že by návrh výročnej správy Komisie podľa členských štátov, výročnej správy 
Komisie a výročného skúmania, získal priazeň u väčšiny členských štátov. Namiesto toho sa 
zdá, že existuje široká podpora trojročného intervalu.  
 
Parlament už kladne reagoval na návrh „ročnej revízie vykonanej európskymi inštitúciami, 
aby sa prediskutoval dosiahnutý pokrok; navrhuje, že sa táto revízia mohla uskutočniť počas 
jarného zasadnutia Európskej rady, po porade s Parlamentom.“ (odsek 90). 
 
Hodnotenie (články 45 – 47) 
 
Pokiaľ ide o hodnotenie, EP hlavne požiadal „Komisiu, aby vypracovala na ďalšie 
programové obdobie procedúry na overovanie dodatočnosti, ktoré sú uskutočniteľnejšie, ktoré 
sú integrované do programovania, monitorovania a hodnotiacich rámcov, a ktoré sú vhodné 
na použitie s dostupnými rozpočtovými a štatistickými informáciami.” Ďalej požiadal 
Komisiu, aby „vytvorila špecifické opatrenia, ako napríklad sankcie, aby sa zaistil súlad 
s týmto princípom.“(odsek 97). 
 
Teraz sa zdá, návrhy Komisie, hlavne pokiaľ ide o ex ante hodnotenia, sa stretli s výrazným 
odporom členských štátov, ktoré ich považujú za zbytočné a obtiažne. Tieto členské štáty 
podporujú zachovanie súčasných pružnejších usporiadaní. 
 
Rezerva spoločenstva pre kvalitu a výkonnosť (článok 48) 
 
Rezerva pre kvalitu a výkonnosť predstavuje dôležitú súčasť návrhu Komisie, ktorý bol 
podporovaný EP v jeho rezolúcii ako mechanizmus odmeny pokroku. (odsek 96). 
 
Teraz sa zdá, že väčšina členských štátov odporuje tejto myšlienke. Ale určite je nutné 
zachovať isté pozitívne prostriedky zabezpečenia, že pozornosť sa venuje rôznym cieľom.  
 
Národná rozpočtová rezerva (článok 49) 
 
Parlament špecificky uvítal „vytvorenie národných rezerv pre reagovanie na neočakávané 
sektorové alebo miestne šoky za podmienky, že tieto fondy majú skutočnú podstatu, a nie sú 
jednoducho symbolickými gestami.“ (odsek 96). 
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Zdá sa, že teraz došlo ku konsenzu medzi členskými štátmi, že tieto rezervy by mali byť 
voliteľné, a mali by ponechávať na jednotlivých členských štátoch, aby sa rozhodli, či 
rezervu vytvoria alebo nie. 


