
DT\552546SK.doc PE 353.363v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre regionálny rozvoj

17.1.2005

PRACOVNÝ DOKUMENT
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre 
regionálny rozvoj

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Giovanni Claudio Fava



DT\552546SK.doc PE 353.363v01-00

SK

1. Doterajší vývoj
Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR), zriadený po prvom rozšírení Európskej únie v 
roku 1975, poznačil vytvorenie európskej regionálnej politiky. Finančné čiastky vyčlenené 
pre fond ostali počas prvých desať rokov skromné, až do schválenia balíka Delors I v roku 
1988, ktorým sa zdvojnásobil príspevok pre štrukturálne fondy na obdobie 1988-1993. Od 
tohto dátumu sa čiastky vyčlenené pre regionálnu politiku a najmä pre EFRR neprestajne 
zvyšujú, v snahe odpovedať na výzvy Hospodárskej a menovej únie, postupných rozšírení a 
najmä preto, aby prispeli k cieľu hospodárskej a sociálnej kohézie Európskeho spoločenstva.

Článok 158 Zmluvy o ES stanovuje pre Spoločenstvo cieľ podporovať „celkový harmonický 
rozvoj Spoločenstva“ posilnením hospodárskej a sociálnej súdržnosti. EFRR, bol teda podľa 
článku 160 Zmluvy o ES zriadený preto, aby „pomohol odstraňovať hlavné regionálne 
rozdiely“ a aby bol hlavným nástrojom regionálnej politiky Spoločenstva.

2. Predstavenie návrhu nariadenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, KOM 
(2004) 495.
Komisia predstavila svoj návrh reformy kohéznej politiky v podobe jedného všeobecného 
nariadenia a štyroch osobitných nariadení. Nariadenie so všeobecnými ustanoveniami o 
Európskom fonde pre regionálny rozvoj, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde1 je 
najdôležitejšou súčasťou návrhov. Nariadenie o Európskom fonde pre regionálny rozvoj je 
teda osobitným nariadením, ktoré dopĺňa ustanovenia všeobecného nariadenia, týkajúce sa 
EFRR, a ktoré sa odvoláva na články tohto všeobecného nariadenia.
Činnosti EFRR sú naďalej zamerané na priority Únie, tak ako boli stanovené v Lisabone a v 
Göteborgu. Okrem toho, vzhľadom na snahy o zjednodušenie regionálnej politiky, bude 
odteraz každý program financovaný iba z jedného fondu. 

EFRR prispieva k financovaniu troch nových cieľov.

EFRR prispieva spoločne s Kohéznym fondom a Európskym sociálnym fondom k 
financovaniu cieľa konvergencie (čl. 4)2. Jeho pomoc sa sústreďuje na podporu dlhodobo 
udržateľného hospodárskeho rozvoja prostredníctvom podpory programov, ktoré sú zamerané 
na infraštruktúru a nové aspekty ako výskum, inovácia a predchádzanie prírodným a 
technologickým rizikám3.

Cieľ regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti (čl. 5) je financovaný z EFRR a ESF 
(Európsky sociálny fond). Komisia navrhuje dvojaký prístup: na jednej strane, programy 
regionálneho rozvoja financované výhradne z EFRR sú zamerané na posilnenie 
konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov. Tieto regionálne programy sa sústredia na tri 
hlavné oblasti: podpora inovácií a ekonomiky založenej na poznatkoch, ochrana životného 
prostredia a predchádzanie prírodným a technologickým rizikám, podpora prístupu k 
dopravným a telekomunikačným službám všeobecného hospodárskeho významu mimo 
veľkých mestských centier.
Na druhej strane, z ESF sa budú financovať národné programy zamerané na podporu, podľa 

  
1 KOM(2004) 492.
2 Na cieľ konvergencie je vyčlenená čiastka 264 miliárd eur, z toho 201 miliárd eur pre EFRR a ESF (alebo 67% z cieľa konvergencie) a 
zvyšok (63 miliárd eur) pre Kohézny fond.
3 Článok 4, KOM (2004) 495.
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európskej stratégie zamestnanosti, prispôsobivosti pracovníkov a firiem.
Medzi regióny oprávnené na pomoc v rámci cieľa regionálnej konkurencieschopnosti a 
zamestnanosti patria na jednej strane všetky regióny bez nároku na pomoc v rámci cieľa 1. a 
na druhej strane regióny, ktoré pre ich hospodársky pokrok už nebudú mať nárok na pomoc v 
rámci cieľa konvergencie, a budú prijímať do roku 2013 dočasnú a znižujúcu sa podporu v 
rámci cieľa regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti (phasing-in)
Prostriedky vyčlenené na cieľ regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti sú 
rozdelené nasledovne: 83.44% na financovanie regiónov bez nároku na pomoc v rámci cieľa 
konvergencie a 16.56% na regióny phasing-in. Všeobecné nariadenie1 upresňuje rozdelenie 
finančných čiastok medzi EFRR a ESF.

• prostriedky, z ktorých sa financujú regióny bez nároku na pomoc v rámci cieľa 
konvergencie sú rozdelené rovnomerne medzi EFRR a ESF,

• prostriedky, z ktorých sa financujú regióny phasing-in sú rovnomerne rozdelené medzi 
EFRR a ESF, a časť prostriedkov ESF môže dosiahnuť až 50% disponibilných 
prostriedkov.

Cieľ európskej územnej spolupráce (čl. 6), inšpirovaný úspechom iniciatívy Spoločenstva 
INTERREG III, bude pozostávať z nadnárodnej, cezhraničnej a medziregionálnej zložky a 
bude financovaný plne z EFRR v plánovanej výške 13,2 miliárd eur, ktorá zodpovedá 3,94% 
celkovej sumy vyčlenenej na tri ciele.2
V nariadení sú osobitné ustanovenia o územných osobitostiach (čl. 8, 9, 10, 11):

Čo sa týka mestskej dimenzie (čl. 8), EFRR „podporuje rozvoj účastníckych a integrovaných 
stratégií, aby bolo možné čeliť silnej koncentrácii ekonomických, environmentálnych a 
sociálnych problémov v mestských aglomeráciách“3. Opatrenia týkajúce sa miest sú tak 
zapojené do operačných programov financovaných z EFRR4 a neexistuje už žiadny špecifický 
program ako iniciatíva Spoločenstva URBAN.5 Článok 8-2 stanovuje, že bez ohľadu na 
článok 33 odsek 2 všeobecného nariadenia, sa financovanie z EFRR opatrení súvisiacich s 
mestskou dimenziou, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o Európskom sociálnom fonde z titulu 
cieľa „regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti“ zvyšuje na 10%.

Európsky fond pre regionálny rozvoj pôsobí aj vo vidieckych oblastiach a oblastiach 
závislých na rybolove (čl. 9). Cieľom jeho pôsobenia je podpora ekonomickej diverzifikácie 
týchto regiónov6. Členské štáty a regióny musia dbať na vzájomnú komplementaritu a 
koherenciu aktivít spolufinancovaných na jednej strane Európskym poľnohospodárskym 
fondom na rozvoj vidieka a Európskym fondom rybného hospodárstva a na strane druhej 
programami spolufinancovanými z EFRR.

Regionálne programy spolufinancované z EFRR, ktoré pokrývajú prírodne znevýhodnené 
oblasti (čl. 10) sa v rámci cieľa konkurencieschopnosti podieľajú na „financovaní investícií 
zameraných na zlepšenie prístupnosti, podporu a rozvoj ekonomickej činnosti spojenej s 

  
1 Článok 17, KOM (2004) 492.
2V programovacom období 2000-2006 je INTERREG III financovaný plne z EFRR a má k dispozícii finančné prostriedky vo výške 4,875 
miliárd eur.
3 Článok 8, KOM (2004) 495.
4 Článok 36-4 b, KOM (2004) 492 konečné znenie
5 Iniciatíva URBAN má na obdobie 2000-2006 k dispozícii finančné prostriedky vo výške 739 miliónov eur.
6 Článok 9, KOM (2004) 495.
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kultúrnym dedičstvom, podporu udržateľného využívania prírodných zdrojov a stimuláciu 
turistického ruchu“1. 

A nakoniec okrajové regióny (čl. 11), či už sa na ne vzťahuje cieľ konvergencie alebo nie, 
budú prijímateľmi špecifického financovania z EFRR, zameraného na ich integráciu do 
vnútorného trhu a zohľadnenie ich špecifických obmedzení2. 0,42 % rozpočtu pre cieľ 
konvergencie je určená okrajovým regiónom.

Paralelne so stropmi pre účasť EFRR sa predpokladá ďalšie navýšenie pre príspevok z 
EFRR3: navýšenie o 10% pre akcie medziregionálnej spolupráce v rámci cieľov konvergencie 
a konkurencieschopnosti, a navýšenie o 5% v rámci cieľa konkurencieschopnosti pre prírodne 
znevýhodnené oblasti, s nízkou alebo veľmi nízkou hustotou obyvateľstva a oblasti, ktoré 
predstavovali do 30. apríla 2004 vonkajšie hranice. Navýšenia pre tieto rôzne regióny sú 
kumulovateľné až do celkovej účasti Spoločenstva zodpovedajúcej 60%.

Článok 7 vylučuje účasť EFRR na financovaní: DPH, úrokov z dlhov, nákupu pozemkov vo 
výške presahujúcej 10% celkových oprávnených výdavkov pre danú akciu, bývania a 
odstavovania jadrových elektrární.

• Pridelenie zdrojov z EFRR

Pridelenie zdrojov z EFRR na obdobie 2007-2013

Čiastka v 
miliardách eur

% z cieľa

Cieľ konvergencie:
- Regióny s HDP nižším ako 75% priemeru Spoločenstva: EFRR a 

ESF
- Štatistický efekt: EFRR a ESF
- Kohézny fond

264

178.9
22.1

62.99

67.8%
8.4%
23.8%

Cieľ regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti:
- Regióny, na ktoré sa nevzťahuje cieľ konvergencie: EFRR a ESF

- Phasing-in: EFRR a ESF

57.9
48.3

alebo 24,15 pre 
EFRR

9.5

83.4%

16.6%

Európska územná spolupráca: 

- EFRR 13.2

  
1 Článok 10, KOM (2004) 495.
2 Článok 11, KOM (2004) 495.
3 Článok 52-1, KOM (2004) 492.
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Poznámky a návrhy

Návrhu Komisie sa podarilo účinným a vyrovnaným spôsobom prepojiť kohéznu politiku s 
prioritami stanovenými v Lisabone a v Göteborgu (t. j. : konkurencieschopnosť, prístupnosť, 
zamestnanosť a sociálna integrácia, ochrana prostredia a predchádzanie rizikám).
Formulácia článkov 4, 5 a 6 ponúka celý rad oblastí pôsobnosti EFRR, ktoré sú zjavne 
koherentné s týmito cieľmi.
Je potrebné oceniť pripomenutie a posilnenie niekoľkých základných princípov, ako napr. 
koncentrácia zásahov, kumulovateľnosť a partnerstvo.

Nasledujúce otázky si však vyžadujú ďalšiu pozornosť.

• Mestská dimenzia

Aj keď zdroje, ktoré sú k dispozícii pre mestskú dimenziu, sú oveľa vyššie ako zdroje pre 
iniciatívu URBAN (iniciatíva URBAN mala na obdobie 2000-2006 k dispozícii finančné 
prostriedky vo výške 739 miliónov eur), zdá sa nám, že mestská dimenzia musí byť lepšie 
zohľadnená, keďže nové projekty sa budú týkať mnohých občanov, ktorí žijú v mestách. V 
tejto súvislosti žiada spravodajca o významné posilnenie mestskej politiky prostredníctvom:

• zavedenia povinnej minimálnej výšky zdrojov, ktoré by každý členský štát musel 
vyčleniť pre mestskú dimenziu v rámci operačných programov, 

• zvýšenia limitu pre účasť EFRR v rámci opatrení zameraných na mestskú dimenziu, 
financovaných z ESF, ktorý dosahuje v súčasnosti v návrhu Komisie maximálne 10% 
(čl. 8-2). Tým by sa mestám umožnilo, aby pružnejšie definovali primerané opatrenia 
na riešenie miestnych zmien.

• väčším zapojením miestnych orgánov do prípravy rámcov pre národné strategické 
správy tak, aby sa zaistilo dodržiavanie zásady partnerstva,

• zahrnutím veľkých miest do všetkých priorít financovania z EFRR. V súčasnom 
návrhu článok 5-3 o prioritách pre účasť EFRR vylučuje veľké mestá z projektov, 
ktoré sú zamerané na prístup k telekomunikačným a dopravným službám všeobecného 
hospodárskeho významu. Vzhľadom na ich kľúčový význam pre regionálny rozvoj je 
spravodajca presvedčený, že je nevyhnutné, aby boli veľké mestá zahrnuté do priorít 
EFRR.

• Postihnutí ľudia

Spravodajca súhlasí s tým, že EFRR by mal byť základným nástrojom znižovania a 
zmierňovania sociálneho vylúčenia postihnutých ľudí vo všetkých oblastiach života. Aby sa 
predišlo tomu, že štrukturálne fondy povedú k vytváraniu ďalších prístupových prekážok pre 
postihnutých ľudí, predkladáme nasledujúce návrhy: 

• výslovnú zmienku o tom, že pridelenie zdrojov je spojené s požiadavkami na 
prístupnosť pre postihnutých ľudí. Malo by sa zvážiť najmä začlenenie kritéria 
prístupnosti do projektov mestského rozvoja, ktoré sú financované z EFRR.
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• zahrnutie konkrétneho záväzku týkajúceho sa odstraňovania prekážok, ktorým 
čelia postihnuté osoby pri prístupe k tovarom a službám a k zastavanému 
prostrediu, do článku 2, ktorý vymedzuje účel EFRR. 

• Životné prostredie

Návrh nariadenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj ponúka niektoré možnosti 
financovania v rámci jeho troch cieľov ako napríklad podpora biologickej rozmanitosti a 
ochrana prírody (v rámci cieľa konvergencie) a rozvoj infraštruktúry v súvislosti s programom 
Natura 2000 (v rámci cieľa regionálnej konkurencieschopnosti). Tieto výslovné zmienky o 
biologickej rozmanitosti a programe Natura 2000 by boli vítané. 

V záujme posilnenia environmentálnej dimenzie kohéznej politiky, by sa do všetkých 
príslušných článkov mali zahrnúť výslovné zmienky o ochrane a zlepšovaní životného 
prostredia.

Zmienka o „dlhodobo udržateľnom hospodárskom rozvoji“ v článku 5-2 je sporná, keďže 
spravodajca je presvedčený o tom, že investície v rámci programu Natura 2000 by mali 
vyvolať nielen priame hospodárske prínosy, ale aj širšie prínosy pre verejnosť, ako napríklad 
v oblasti zdravotníctva alebo vzdelávania. Na vyjadrenie tohto princípu by bolo vhodnejšie 
používať pojem „dlhodobo udržateľný rozvoj“ namiesto „dlhodobo udržateľného 
hospodárskeho rozvoja“. 

• Cieľ územnej spolupráce

Pre tento nový cieľ boli vyčlenené prostriedky vo výške 13.2 miliárd eur. Komisia navrhuje 
rozdeliť túto čiastku rovnomerne medzi cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu. Niektoré 
členské štáty by radi zvýšili čiastku určenú pre cezhraničnú spoluprácu na úkor čiastky pre 
nadnárodnú spoluprácu.  
Spravodajca podporuje stanovisko Komisie a je toho názoru, že je potrebné zachovať 
rovnomerné rozdelenie zdrojov pre cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu. Okrem toho, je 
namieste poznamenať, že ak porovnáme finančné zdroje iniciatívy INTERREG (4,875 miliárd 
eur) so zdrojmi vyčlenenými pre cezhraničnú spoluprácu, zdroje pre cezhraničnú spoluprácu 
už boli významné navýšené.

• Diskusia o finančnom výhľade

Čo sa týka diskusie o finančnom výhľade, od ktorej závisí budúcnosť kohéznej politiky, 
spravodajca zdôrazňuje potrebu podporiť mieru 1,24% z HDP Únie, tak ako navrhuje 
Európska komisia. Vzhľadom na ciele stanovené v článku 158 Zmluvy o ES je tento bod 
nevyhnutný pre zabezpečenie silnej európskej regionálnej politiky, ktorá má k dispozícii 
príslušné finančné prostriedky.


