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VÝBOR REGIÓNOV,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu zo dňa 21. apríla 2005, že “Prehodnotenie 
usmernení o regionálnej pomoci” prekonzultuje s výborom v zmysle článku 265 Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie predsedu Výboru z 19. mája 2005, že poverí svoju Komisiu pre politiku 
územnej súdržnosti vypracovaním stanoviska v tejto veci,

so zreteľom na elektronický konzultačný dokument GR Európskej komisie pre hospodársku súťaž 
o prehodnotení usmernení o regionálnej pomoci,

so zreteľom na správu Komisie – Tretia správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (KOM (2004) 
107 v konečnom znení),

so zreteľom na návrh SMERNICE RADY vychádzajúc zo všeobecných ustanovení o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde KOM(2004) 492 
v konečnom znení - 2004/0163 (AVC) a ostatných návrhov smerníc Európskej komisie týkajúcich sa 
Kohézneho fondu, KOM (2004) 494 v konečnom znení - 2004/0166 (AVC) a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF), KOM (2004) 495 v konečnom znení - 2004/0167 (COD),

so zreteľom na svoje stanovisko k Tretej správe o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (CdR 120/2004 
v konečnom znení)1,

so zreteľom na svoje stanovisko k dokumentu "Budovanie našej spoločnej budúcnosti: Politické 
výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013" (CdR 162/2004 v konečnom 
znení),

so zreteľom na závery zasadnutí Európskej rady v Barcelone a Göteborgu, na ktorých sa členské štáty 
dohodli na kompromise zredukovať úroveň štátnej pomoci v Európskej únii zameriavajúc sa na veci 
verejného záujmu, vrátane hospodárskej a sociálnej súdržnosti, 

so zreteľom na svoj návrh stanoviska (CdR 77/2005 rev 1) prijatý 29. apríla 2005 Komisiou pre 
politiku územnej súdržnosti (spravodajca: pán Vicente Alvarez Areces, predseda zastupiteľstva 
regiónu Asturias (ES/PES),

vzhľadom na to, že:

  
1

Ú. v. EÚ C 318, 22.12.2004, s. 1
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1) článok 158 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva definuje cieľ súdržnosti nasledovne: 
„Na podporu harmonického rozvoja Únie ako celku Spoločenstvo naďalej rozvíja a uskutočňuje 
politiku vedúcu k posilňovaniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti” a článok III-220 Zmluvy 
o Ústave pre Európu tento cieľ rozširuje o územný rozmer,

2) aj keď Zmluva o založení ES vo všeobecnosti považuje štátnu pomoc za pomoc narúšajúcu 
hospodársku súťaž2, regionálna pomoc je opodstatnená v prípade určitých regiónov, pri ktorých 
je jej špecifickým cieľom rozvoj týchto regiónov3,

3) existencia rámca upravujúceho regionálnu pomoc môže byť nástrojom na prerozdeľovanie 
príjmov a bohatstva v rámci EÚ ako súčasť európskeho hospodárskeho a sociálneho projektu 
a tak vytvárať pevnejší základ pre trvalo udržateľný ekonomický rast,

4) regionálna pomoc je jedným z faktorov vplývajúcich na rozmiestňovanie investícií a fenomén 
ich premiestňovania sa vynára na vnútornom európskom trhu i globálne, pričom pomoc 
verejných orgánov prostredníctvom štátnej pomoci je potrebné skúmať z dvoch hľadísk: 
v európskych súvislostiach a ohľadom fenoménu globalizácie,

5) regionálna pomoc môže byť užitočným nástrojom na dosahovanie cieľov Lisabonskej stratégie 
svojím prínosom k vyváženému rozvoju priemyselnej politiky v celej EÚ a dosahovaním trvalo 
udržateľného rastu s vytváraním kvalitných pracovných príležitostí,

schválil na svojom 60. plenárnom zasadnutí 6. – 7. júla 2005 (svojej schôdzi 7. júla 2005) 
nasledovné stanovisko:

*

*          *

I. Názory Výboru regiónov

1. Všeobecné pripomienky

Výbor regiónov

1.1 je presvedčený, že pokiaľ ide o plnenie cieľov hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti 
stanovených v článku 158 Zmluvy o založení ES, je regionálna pomoc nástrojom, ktorý môžu 
verejné orgány použiť pri vypracovávaní svojej hospodárskej a obchodnej politiky. Verejné 

  
2

Článok 87 Zmluvy o založení ES

3
Usmernenia o národnej regionálnej pomoci (98/C74/06), Ú.v.ES C 74, 10.3.1998.
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orgány by mali byť koordinované, aby sa zabránilo zväčšovaniu nerovnováhy medzi krajinami 
a regiónmi;

1.2 zastáva názor, že lepšie cielená štátna pomoc by mala mať tri jednoznačné ciele:

a. kompenzovať zlyhania trhu, no zároveň nenarušovať hospodársku súťaž,
b. pomáhať zmenšovať nerovnováhu medzi oblasťami,
c. oživovať konkurencieschopnosť podnikov a oblastí.

Kým pre prvý a druhý z vyššie uvedených cieľov sa regionálna pomoc ukázala efektívnou, čo 
dokladujú štúdie, ktoré má k dispozícii Európska komisia, tretí cieľ si môže vyžadovať 
selektívnejšiu pomoc, ako je napríklad horizontálna pomoc (výskum a vývoj, životné 
prostredie, vzdelávanie, zamestnanosť, malé a stredné podniky atď.). Všetky tieto druhy pomoci 
by sa však mali koordinovať z hľadiska účelu a uplatňovania a mali by byť zamerané na 
dosahovanie cieľov politiky súdržnosti v celej EÚ;

1.3 je presvedčený, že všetka pomoc poskytovaná určitej oblasti by mala tvoriť súčasť 
strategických plánov regionálneho rozvoja, v ktorých budú uprednostňované tie projekty, ktoré 
jasne podporujú regionálny rozvoj. Spolu s inými činiteľmi týkajúcimi sa hospodárstva 
a podnikania má táto pomoc vplyv na rozmiestňovanie podnikov a zlepšovanie regionálnej 
konkurencieschopnosti;

1.4 vychádza z toho, že politika súdržnosti dosiahla v posledných rokoch kladné výsledky, a že 
usmernenia o regionálnej pomoci spolu s usmerneniami o viacsektorovej pomoci pre veľké 
investičné projekty prispeli k dosiahnutiu cieľov európskej regionálnej politiky, preto je úloha 
Európskej komisie pri monitorovaní pomoci poskytovanej štátnymi orgánmi veľmi dôležitá pre 
menej prosperujúce regióny;

1.5 zastáva názor, že na dosiahnutie vyváženého rozvoja rozličných oblastí EÚ je možné európske 
regióny rozdeliť do dvoch skupín podľa dvoch hlavných problémov, ktorým čelia:

− regióny, ktoré majú osobitné ťažkosti s dosahovaním hospodárskeho rozvoja 
a konvergenčných cieľov na európskej úrovni,

− regióny s vyššími príjmami a väčšou prosperitou ako vyššie uvedené regióny, ktoré 
potrebujú zvýšiť svoju konkurencieschopnosť vo vzťahu ku konkurencieschopnejším 
regiónom v Európe i na globálnej úrovni.

a) Hodnotenie štátnej pomoci za posledné roky
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Výbor regiónov

1.6 konštatuje, že rôzne štúdie ukázali, že v posledných rokoch mal objem pomoci v menej 
vyspelých regiónoch klesajúcu tendenciu, kým konkurencieschopnejšie regióny zvyšovali 
podporu svojich podnikov prostredníctvom vývoja rôznych systémov štátnej pomoci na základe 
rozmanitých výnimiek obsiahnutých v Zmluve o založení ES. To malo niektoré nežiadúce 
dopady, ako napríklad nápadný pokles efektívnosti regionálnej pomoci a zvyšovanie celkového 
objemu verejných výdavkov na štátnu pomoc na úrovni Spoločenstva.

b) Pravidlá

Výbor regiónov

1.7 podporuje všeobecné zásady prijaté Komisiou v reforme usmernení o regionálnej pomoci, a to:
− sústredenie na najchudobnejšie regióny (v EÚ 25)
− konkurencieschopnosť všetkých regiónov v súlade so znovu obnovenou Lisabonskou 

stratégiou
− spojitosť s hladkým prechodom zo súčasného systému na nový,

rád by však zahrnul ďalšiu zásadu, a to:
− komplementaritu s budúcimi programami štrukturálnych fondov;

1.8 je presvedčený, že usmernenia o regionálnej pomoci poskytujú sústavu pravidiel na 
koordináciu iných pravidiel pre horizontálnu a sektorovú pomoc, a že slúžia ako referencia na 
zodpovedanie rôznych otázok často vyvstávajúcich pri aplikácii pravidiel štátnej pomoci; 
Úprava ostatných nástrojov štátnej pomoci sa musí realizovať s cieľom napomáhať pri napĺňaní 
cieľov súdržnosti a pri znižovaní celkovej úrovne štátnej pomoci na úrovni spoločenstva, tak 
ako je to zhrnuté v záveroch zasadnutia Európskej rady v Štokholme a v Barcelone;

1.9 zastáva názor, že návrh Komisie začleniť nové usmernenia o regionálnej pomoci do nariadenia 
o výnimke z oznamovacej povinnosti by mohol poslúžiť na želané sprehľadnenie 
a zjednodušenie pravidiel o štátnej pomoci, odporúča však, aby nové pravidlá jasne stanovili 
kritériá, požiadavky a medze pre financovateľné investície;

1.10 je presvedčený, že návrh začleniť usmernenia EÚ o viacsektorovej pomoci pre veľké 
investičné projekty do usmernení o regionálnej pomoci by mohol pomôcť zjednodušiť platné 
pravidlá.

c) Nové medze ustanovené návrhom Komisie
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Výbor regiónov

1.11 poukazuje na návrh Komisie o maximálnych medziach pomoci vychádzajúci zo záväzkov, 
ktoré prijali členské štáty na zasadnutí Európskej rady v Štokholme a Barcelone, je však 
presvedčený, že návrh na všeobecné zníženie maximálnych medzí pomoci obsiahnutý 
v konzultačnom dokumente Komisie nemôže byť, zvlášť v niektorých regiónoch, v súlade 
s ambicióznymi cieľmi Lisabonskej stratégie a snahami požadovanými v oblasti súdržnosti 
v dôsledku účinkov rozšírenia. Výbor zastáva názor, že cieľ zníženia celkovej úrovne pomoci 
by sa mohol dosiahnuť spôsobom, ktorý je bližšie politickému projektu Európy, 
preorientovaním pomoci na selektívnejšie horizontálne a kohézne kritériá, tak ako boli 
nastolené Európskou radou;

1.12 je presvedčený, že zníženie maximálnych medzí pomoci sa musí odstupňovať, pričom by sa 
zohľadňovali rozličné kritériá ovplyvňujúce regionálny hospodársky rozvoj;

1.13 zastáva názor, že Komisia musí schváliť prechodné ustanovenia pre regionálnu pomoc 
v súlade s novou hospodárskou situáciou regiónov a novými cieľmi európskej politiky 
súdržnosti, čím sa dosiahne, že regióny, ktoré sa nachádzajú v prechode z jedného štatútu na 
druhý, by mohli počítať s postupným znižovaním pomoci, čo by im pomohlo zvládať stratu 
oprávnenia využívať štátnu pomoc ako nástroj politiky regionálneho rozvoja;

1.14 zastáva názor, že hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť celej EÚ je možné dosiahnuť iba 
vtedy, ak sa rôzne situácie riešia rozličnými spôsobmi. V tomto kontexte by regionálna pomoc 
mohla pomôcť kompenzovať nepriaznivé situácie určitých oblastí Európy;

Ukazovatele:

Výbor regiónov

1.15 vyzdvihuje fakt, že Komisia ponecháva klasifikáciu regiónov v zmysle článku 87, ods. 3, 
písm. a) Zmluvy o založení ES vychádzajúcu z hrubého domáceho produktu ako spôsob 
zjednotenia kritérií a máp s kritériami rozdeľovania štrukturálnych fondov;

1.16 je presvedčený, že nepodporované regióny by sa mali klasifikovať podľa svojej 
konkurencieschopnosti. Na určenie úrovne ich konkurencieschopnosti by sa mohli namiesto 
tradične používaného HDP použiť iné ukazovatele. V tomto ohľade sa navrhuje, či by zneniu 
článku 87 Zmluvy o založení ES a cieľom európskej politiky súdržnosti nezodpovedalo viacej 
to, keby sa ako informatívny ukazovateľ započítala aj miera zamestnanosti v regiónoch. Tu 
však treba pripomenúť, že v lisabonských dohodách je cieľovým ukazovateľom miera 
zamestnanosti. Komisia by však mohla preveriť používanie iných ukazovateľov, ako je miera 
nezamestnanosti, starnutie populácie alebo kapacita pre výskum a vývoj;
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Netto a brutto subvencie:

Výbor regiónov

1.17 je presvedčený, že návrh Komisie vychádzať pri určení najvyššej percentuálnej sadzby pomoci 
z brutto subvencie [nie ako v minulom období, keď sa rozličné sústavy zdaňovania 
zohľadňovali prostredníctvom vzorca subvenčného netto ekvivalentu (NGE – net grant 
equivalent)] namiesto znižovania celkového objemu pomoci, čo tvrdí Komisia, spôsobí 
zväčšenie rozdielov vo výške pomoci, ktorú môžu dostať podniky, a to nie pri zohľadnení 
kohéznych kritérií, ale daňových sústav v rôznych krajinách. Pritom treba poznamenať, že 
v daňovom zaťažení v jednotlivých 25 krajinách EÚ sú veľké rozdiely;

1.18 zastáva názor, že samotné zjednodušenie nie je dostatočným dôvodom na odstránenie výpočtu 
NGE. K tomuto výpočtu sa dostaneme použitím vzorca, ktorý sa často používa v bežnom 
programovacom období, a ktorým sa spravovanie pomoci nijako podstatne nekomplikuje. 
Navyše by sa vzorec NGE mal používať na výpočet skutočných vplyvov štátnej pomoci na 
regionálny rozvoj.

2. Oblasti, ktoré by mohli spadať pod výnimku podľa článku 87, ods. 3, písm. a) Zmluvy 
o založení Európskeho spoločenstva

Výbor regiónov

2.1 berie na vedomie, že Komisia navrhuje zníženie horných hraníc štátnej pomoci 
a diferencovanie podľa troch kategórií HDP na obyvateľa s bonusmi pre malé a stredné 
podniky, ale navrhuje revidovať tento návrh tak, aby sa celkové zníženie štátnej pomoci 
dosiahlo smerovaním podľa selektívnejších kritérií (horizontálnych a zohľadňujúcich 
požiadavku súdržnosti) než znižovaním maximálnych horných hraníc pomoci;

2.2 navrhuje, aby sa osobitná pozornosť venovala týmto rôznym situáciám, ktoré si vyžadujú 
osobitnú pozornosť4;

2.3 blahoželá komisii k pomoci zriadenej pre najodľahlejšie regióny, v súlade s ustanoveniami 
Zmluvy o Ústave (zaradenie pod písmeno a) článku 87 odsek 3);

2.4 napriek tomu konštatuje, že Komisia nezobrala osobitne do úvahy situáciu v takých regiónoch, 
ako sú ostrovné a horské regióny, regióny s nízkou hustotou obyvateľstva, vidiecke oblasti, 
pohraničné oblasti alebo oblasti postihnuté regionálnymi zmenami, ktorých štrukturálne 
podmienky brzdia ich rozvoj;

  
4

článok III-220 novej Zmluvy o Ústave
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2.5 zdôrazňuje, že regióny postihnuté štatistickým dopadom rozšírenia sa majú zahrnúť pod 
ustanovenia článku 87, ods. 3, písm. a) na dobu trvania programovacieho obdobia5, a pripomína 
že konvergenčný cieľ novej kohéznej politiky Komisie je zameraný na menej rozvinuté štáty 
a regióny, vrátane regiónov postihnutých štatistickými následkami rozšírenia;

2.6 je presvedčený, že od medze 75 % HDP na obyvateľa ohľadom štátnej pomoci by sa malo 
upustiť pri regiónoch postihnutých štatistickými dopadmi, tak ako od nej upúšťa článok 5 
návrhu nariadenia s ohľadom na všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch. Takto by sa 
dosiahla úplna zhoda medzi konvergenčným cieľom, ako je to stanovené v návrhoch právnych 
predpisov Komisie, a mapou pomoci pre regionálne účely, v ktorej by sa štatisticky postihnuté 
regióny odlišovali od ostatných regiónov zahrnutých do konvergenčného cieľa iba nižšou 
intenzitou pomoci v súlade s nižším objemom prostriedkov, ktoré by obdržali zo štrukturálnych 
fondov;

2.7 V opačnom prípade by tieto regióny boli potrestané ešte viac, keďže dôsledky ich zaradenia 
medzi regióny klasifikované podľa článku 87 odsek 3 písmeno c) alebo a) nie sú, na základe 
súčasných pravidiel štátnej pomoci, obmedzené iba na hornú hranicu pomoci, ako je uvedené 
ďalej v bode 2.12. Spôsobilo by to tiež problémy so začlenením medzi spôsoby využívania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov určených pre konvergenčný cieľ zahrnutím regiónov, 
ktorých režim pomoci spadá pod rozdielne odseky článku 87 zmluvy.

a) Bonusy pre určité regióny:

Výbor regiónov

2.8 je presvedčený, že by sa malo tiež uvažovať o bonusoch pre iné regióny znevýhodnené 
prírodne, zemepisne alebo demograficky:

− vidiecke oblasti
− oblasti postihnuté konverziou priemyslu
− regióny ťažko alebo trvalo prírodne alebo demograficky znevýhodnené, ako sú:

• najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva
• ostrovné regióny
• pohraničné regióny
• horské regióny.

  
5

ako sa uvádza v stanovisku Výboru regiónov k Tretej správe o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (CdR 120/2004)
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b) Prevádzková pomoc:

Výbor regiónov

2.9 zdôrazňuje, že súčasné usmernenia o regionálnej pomoci hovoria, že „Vo výnimočných 
prípadoch takáto pomoc nemusí postačovať na spustenie procesu regionálneho rozvoja, ak je 
štrukturálne znevýhodnenie príslušného regiónu priveľké. Iba v takých prípadoch sa smie 
regionálna pomoc nahradiť pomocou prevádzkovou“6;

2.10 pripomína, že okolnosti, ktoré sa musia vyhodnotiť na to, aby bolo možné určiť, či ide 
o „priveľké“ štrukturálne znevýhodnenie, sú uvedené v článku III-220 Zmluvy o Ústave;

2.11 berie na vedomie, že návrh nového usmernenia o regionálnej pomoci vyníma najodľahlejšie 
regióny a regióny z nízkou hustotou obyvateľstva zo všeobecného zákazu poskytovania 
prevádzkovej pomoci. Nespomínajú sa však žiadne iné zjavné štrukturálne znevýhodnenia, 
ktoré postihujú ostrovné, pohraničné alebo horské regióny. V prípade regiónov s pretrvávajúcim 
znevýhodnením by malo zmysel nevyžadovať, aby prevádzková pomoc mala klesajúcu 
tendenciu a bola dočasná.

c) Iné dôsledky pre regióny, ktoré už nie sú klasifikované podľa článku 87, ods. 3, písm. a)

Výbor regiónov

2.12 zdôrazňuje skutočnosť, že skončenie zaraďovania regiónov podľa článku 87, ods. 3, písm. a) 
povedie nielen k znižovaniu sadzieb pomoci, ale takisto k strate bonusových sadzieb 
v rozličných horizontálnych a sektorových systémoch a zmiznú aj určité zákazy alebo 
obmedzenia, napríklad pre prevádzkovú pomoc, pomoc podnikom v ťažkostiach, jednorazovú 
účelovú pomoc (ad hoc), atď.;

2.13 vyzýva Komisiu, aby preverila, či by regióny s prirodzeným, štrukturálnym alebo 
demografickým znevýhodnením, ktoré sa už neklasifikujú podľa článku 87, ods. 3, písm. a), 
mohli ťažiť z priaznivejšieho zaobchádzania poskytovaného takýmto regiónom;

3. Oblasti, ktoré by mohli spadať pod výnimku podľa článku 87, ods. 3, písm. c) Zmluvy 
o založení Európskeho spoločenstva

  
6

Usmernenia o regionálnej pomoci (98/C74/06), odsek 5 Úvodu



- 9 -

CdR 77/2005 fin (EN) PZ/mv …/…

Výbor regiónov

3.1 víta skutočnosť, že Komisia je ochotná prispôsobiť percentuálny podiel obyvateľstva žijúceho 
v regiónoch spadajúcich pod článok 87, ods. 3, písm. c) zahrnutím všetkých tých regiónov, 
ktoré už nespadajú pod článok 87, ods. 3, písm. a), je však presvedčený, že regióny postihnuté 
štatistickým dopadom rozšírenia by do všetkých dôsledkov mali byť kryté podľa článku 87, 
ods. 3, písm. a), a preto by nemali byť zahrnuté do tohto odseku;

3.2 znovu pripomína, že tak, ako je uvedené v stanovisku Výboru regiónov k Tretej správe 
o hospodárskej a sociálnej súdržnosti, „regióny postihnuté prírodnými dopadmi“ [regióny, 
ktoré už kvôli svojmu hospodárskemu rozvoju nespadajú pod článok 87, ods. 3, písm. a)] by 
mali „byť počas doby poberania podpory vyňaté z článku 87, ods. 3, písm. a) a priradené 
článku 87, ods. 3, písm. c)“. Pri tomto prechode by sa odstupňovanie a intenzita pomoci mala 
prispôsobovať pomoci, s akou sa počíta pre regióny postihnuté štatistickými dopadmi;

3.3 zastáva názor, že pri regiónoch spadajúcich pod článok 87, ods. 3, písm. c) [regióny predtým 
spadajúce pod článok 87, ods. 3, písm. a)] by sa mali zohľadňovať nasledovné špecifické 
prípady: 

− regióny, ktoré už nespadajú pod článok 87, ods. 3, písm. a) z hospodárskych dôvodov, 
po uplynutí prechodného obdobia, ktoré sa spomína v bode 3.2,

− regióny, ktoré okrem toho, že už nespadajú pod článok 87, ods. 3, písm. a), sú:
− oblasťami s nízkou hustotou obyvateľstva
− ostrovnými, pohraničnými alebo horskými oblasťami
− vidieckymi oblasťami a oblasťami postihnutými konverziou priemyslu;

3.4 zastáva názor, že tieto regióny by mali ťažiť z bonusov nad maximálnu medzu stanovenú pre 
všeobecnú pomoc,

3.5 tiež žiada, aby územia postihnuté vážnou hospodárskou krízou mohli dočasne poberať pomoc 
podľa článku 87, ods. 3, písm. c). Vzťahovalo by sa to na situácie súvisiace s rozsiahlymi 
reštrukturalizačnými opatreniami (napríklad zatvorenie veľkého podniku so stratou veľkého 
počtu pracovných miest);

3.6 tiež žiada, aby regióny postihnuté niektorým z vyššie uvedených znevýhodnení, s HDP na 
obyvateľa nie vyšším ako 100 % resp. s mimoriadne nízkou mierou zamestnanosti mohli 
dočasne dostávať pomoc podľa článku 87, ods. 3, písm. c). Komisia by mala pravidelne 
prepracovávať regionálne hospodárske ukazovatele, aby sa správne posudzovala prípustnosť 
poberania pomoci jednotlivými regiónmi podľa Usmernení o regionálnej pomoci, pri 
zohľadnení hospodárskeho rastu a miery nezamestnanosti;
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3.7 žiada, aby regióny s nízkou hustotou obyvateľstva a ostrovy, ktoré nespadajú pod článok 87, 
ods. 3, písmeno a) boli zaradené ako regióny s nárokom podľa článku 87, ods. 3, písmeno c) 
a aby sa umožnilo poskytovanie prevádzkovej pomoci doprave, ktorá by nemala dočasný alebo 
klesajúci character;

3.8 zastáva názor, že rôzne problémy v jednotlivých regiónoch by sa mali hodnotiť podľa 
rozličných kritérií, aby sa zmeral potenciál daného regiónu ohľadom konkurencieschopnosti 
a hospodárskeho rozvoja, a aby sa štátna pomoc poskytovala flexibilne v súlade s týmito 
kritériami. 

4. Oblasti, ktoré spadajú pod cieľ „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“

Výbor regiónov

4.1 víta rozhodnutie Komisie pristupovať k veci tematicky namiesto prístupu založeného na 
vybraných zemepisných oblastiach, aby sa dosiahol súlad medzi politikou 
konkurencieschopnosti a regionálnou politikou a cieľmi z Lisabonu a Göteborgu;

4.2 ohľadom ustanovení, podľa ktorých sa môže regiónom vylúčeným z článku 87, ods. 3, písm. a) 
a c) poskytovať horizontálna pomoc v súlade s cieľmi stanovenými na poslednom zasadnutí 
Európskej rady, výbor varuje, že na to, aby sa dosiahli ciele regionálnej politiky, môže byť 
potrebné zohľadňovať hospodárske situácie a územné rozdiely;

4.3 preto navrhuje, aby sa regióny klasifikovali podľa úrovne svojej konkurencieschopnosti, aby 
mohli horizontálnu pomoc dostávať odstupňovane;

4.4 je presvedčený, že na to, aby existovala skutočná súdržnosť medzi politikou hospodárskej 
súťaže a regionálnou politikou, kritériá územnej klasifikácie nepodporovaných regiónov by 
mali byť zahrnuté v nových usmerneniach o regionálnej pomoci, a že horizontálne systémy by 
mali dovoľovať priaznivejšie zaobchádzanie s regiónmi s nižším stupňom 
konkurencieschopnosti vychádzajúc z klasifikácie stanovenej v usmerneniach o regionálnej 
pomoci. Takéto priaznivejšie zaobchádzanie by mohlo obsahovať bonusy nad rámec pomoci 
poskytované v horizontálnych systémoch;

4.5 poukazuje na skutočnosť, že v poslednom návrhu Komisie o maximálnych medziach pre 
regionálnu pomoc bolo jediným zamýšľaným percentuálnym zvýšením zvýšenie pre malé 
a stredné podniky v regiónoch, ktoré nemajú poberateľský nárok, čo kontrastuje so značným 
znížením plánovaným v určitých oblastiach s poberateľským nárokom (predovšetkým 
v oblastiach dotknutých štatistickými dopadmi a prírodnými dopadmi);

4.6 je presvedčený, že ciele politiky súdržnosti definované v zmluve si vyžadujú odlišný prístup 
v súlade s rozličnými aktuálnymi situáciami a problémami a vyzýva Komisiu, aby definovala 
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tento odlišný prístup požadovaný pre každý región podľa jeho úrovne rozvoja 
a konkurencieschopnosti;

4.7 poukazuje na prípady nepodporovaných regiónov, ktoré majú spoločnú hranicu s iným 
podporovaným regiónom, a žiada, aby sa v takých prípadoch popri stanovení diferencovanej 
maximálnej percentuálnej výšky pomoci medzi susediacimi regiónmi zohľadnili aj iné 
parametre porovnávajúce hospodárske a konkurenčné schopnosti regiónov. Zabránilo by to 
situáciám, ktoré sú v kontexte európskej politiky súdržnosti neakceptovateľné;

4.8 žiada stanoviť horné medze pre objem celkovej štátnej pomoci podľa úrovne regionálnej 
konkurencieschopnosti. Táto hodnota by sa mohla určiť vo vzťahu k HDP na obyvateľa alebo k 
celkovému počtu obyvateľov.

5. Regionálna pomoc a horizontálne systémy

Výbor regiónov

5.1 žiada, aby sa na dosiahnutie strategických cieľov z lisabonského a göteborského stretnutia 
horizontálna pomoc (výskum a vývoj, životné prostredie, zamestnanosť, vzdelávanie, malé 
a stredné podniky atď.) rozložila obzvlášť na regióny s nižšou úrovňou hospodárskeho rozvoja 
a konkurencieschopnosti, a aby sa na tento účel venovala osobitná pozornosť koordinácii 
rôznych pravidiel regulujúcich regionálnu a horizontálnu pomoc;

5.2 žiada, aby sa pre podporované i nepodporované regióny uvažovalo o bonusoch nad horné 
medze pomoci stanovené v rôznych systémoch horizontálnej pomoci, ktoré by boli 
odstupňované a súčasne zodpovedali rôznym regionálnym situáciám, pričom by sa kládol 
špeciálny dôraz a umožňovala by sa väčšia flexibilita pre strediská technologických inovácií;

5.3 zastáva názor, že minimálne pomoci (podľa pravidla „de minimis“), pomoci v malých 
objemoch alebo pomoci s obmedzenými účinkami na oblasť obchodu Spoločenstva nemôžu 
samotné pôsobiť proti nízkej úrovni rozvoja určitého regiónu, a je naopak toho názoru, že tieto 
druhy pomoci sa môžu používať vo väčšej miere v krajinách alebo regiónoch s väčšou 
finančnou kapacitou a preto aj s vyššími ukazovateľmi prosperity;

5.4 navrhuje preto, aby Európska komisia urobila rozbor a zohľadňovala účinky tohto druhu 
pomoci na regionálny rozvoj.

6. Sektorová pomoc a regionálny rozvoj

Výbor regiónov
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6.1 vyzdvihuje fakt, že pomoc poskytovaná v niektorých odvetviach má osobitný dopad na 
hospodársky rozvoj regiónov, čo platí napríklad o pomoci v odvetví dopravy, a poukazuje na
pomoc nízkonákladovým leteckým spoločnostiam alebo námornej doprave, ktorá môže 
podporiť rozvoj regiónov s väčšími hospodárskymi ťažkosťami, často spôsobenými 
zemepisnými prekážkami;

6.2 navrhuje vyvinúť v tejto oblasti špeciálne úsilie na dosiahnutie efektívnej koordinácie všetkých 
pomocí vplývajúcich na regionálny rozvoj, aby sa zabezpečilo priaznivé zaobchádzanie so 
sektorovou pomocou poskytovanou v menej rozvinutých a menej konkurencieschopných 
regiónoch;

6.3 víta úsilie Európskej komisie o vyvinutie regulačného systému štátnej pomoci pre služby 
všeobecného hospodárskeho záujmu. Bolo by tiež žiadúce mať pre menej prosperujúce a pre 
závažne a trvalo prírodne a geograficky znevýhodnené regióny priaznivejší systém na rozvoj 
ich služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ako aj jasný a vyčerpávajúci rámec služieb, 
ktoré treba pokladať za služby s hospodárskym významom oproti tým, ktorým tento aspekt 
chýba;

6.4 sa nazdáva, že výnimka z oznamovacej povinnosti pri kompenzáciách pre služby verejného 
záujmu by sa mala rozšíriť aj na služby všeobecného záujmu, ktoré sa zhodujú so základnými 
úlohami verejnoprávnych orgánov, osobitne v oblasti sociálneho bývania, verejných 
nemocničných zariadení, vzdelávania a služieb všeobecného sociálneho záujmu. Komisia by 
mala zvýšiť horné hranice pre oznamovaciu povinnosť a oznamovacia povinnosť by sa mala 
vykonávať retroaktívne. Takýto formálny postup by nemal negatívne dôsledky na poskytovanie 
nevyhnutných služieb, ktoré by inak mohli byť paralyzované.

7. Druhy pomoci

Výbor regiónov

7.1 pripomína, že regionálna pomoc sa poskytuje ako priama pomoc investíciám alebo investične 
viazaná pomoc na rozvoj zamestnanosti. Avšak aj iné druhy pomoci sa ukázali ako mimoriadne 
užitočné na podporenie podnikateľskej iniciatívy a produktívnych investícií na zlepšenie 
hospodárskej klímy, čo platí o kapitálových účastiach v podnikoch, regionálnych rizikových 
kapitálových fondoch, podnikateľských inkubátoroch, zárukách, dostupných priemyselných 
pozemkoch (osobitne v regiónoch, v ktorých sú veľmi drahé), atď.;

7.2 vyzýva Komisiu, aby zvážila pridanie nových foriem podpory pre regionálnu pomoc, ktorá by 
optimalizovala využívanie verejných fondov a mala menší účinok na hospodársku súťaž.
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8. Pomoc a premiestňovanie podnikov

Výbor regiónov

8.1 si s potešením všíma, že návrh nového nariadenia Spoločenstva o štrukturálnych fondoch 
zavádza požiadavku udržania investícií počas siedmych rokov, pričom nárok na pomoc od 
Spoločenstva zanikne, ak príjemca svoj podnik presídli do inej oblasti pred uplynutím tejto 
lehoty. Mohli by sa však urobiť výnimky v súlade s technologickými charakteristikami rôznych 
sektorov.

9. Definícia počiatočnej investície

Výbor regiónov

9.1 je presvedčený, že konsolidácia podnikov už usídlených v danej oblasti je rovnako dôležitá, 
ako prilákanie nových podnikov. Preto by sa s podnikmi, ktoré sa v určitej oblasti už etablovali 
a investujú do rozšírenia a konsolidácie, nemalo zaobchádzať nepriaznivejšie, ako s podnikmi 
s podobnými investičnými projektmi, ktoré sa v danej oblasti zakladajú. Okrem toho, ak sa 
podpora poskytne iba na počiatočnú investíciu, môže to podniky povzbudzovať 
k premiestneniu;

9.2 zastáva názor, že náklady na nákup pozemkov a ich prípravu sa medzi jednotlivými regiónmi 
veľmi odlišujú v závislosti na fyzikálnych danostiach terénu, a preto by bolo lepšie 
financovanie nákladov spojených s pozemkami nezakazovať, ale ho v regiónoch, v ktorých je 
nákup pozemkov, ich príprava atď. významným faktorom, obmedziť ako podiel plánovanej 
celkovej investičnej sumy;

9.3 teda navrhuje zaviesť na obmedzenie maximálnej sumy financovania systém percentuálnych 
podielov nehmotných investícií z celkovej investície.

II. Odporúčania výboru regiónov

Výbor regiónov žiada:

1. reformu regionálnej pomoci za účelom zredukovania jej celkovej sumy, ako je to stanovené 
v záveroch zo zasadnutia Európskej rady v Štokholme a Barcelone, a jej nové nasmerovanie
v súlade s cielmi súdržnosti pri zohľadnení rôznych regionálnych situácií a priorít stanovených 
EÚ, pričom zredukovanie celkového objemu regionálnej pomoci sa môže dosiahnuť 
spravodlivejšími prostriedkami než všeobecným znižovaním horných medzí;

2. zachovanie koncepcie subvenčného netto ekvivalentu (NGE) na výpočet regionálnej pomoci;
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3. zohľadňovanie prechodných období v prípade regiónov, ktoré v klasifikácii prechádzajú 
z článku 87 ods. 3 písmeno a) do článku 87 ods. 3 písmeno c). V týchto prípadoch sa navrhuje 
pomoc odstupňovať tak, aby sa zabránilo tomu, aby tieto regióny platili za rozšírenie (regióny 
postihnuté štatistickými dopadmi a prírodnými dopadmi). Tiež by sa malo lepšie zaobchádzať 
s regiónmi zaradenými pod článok 87 ods. 3 písmeno c) a regiónmi, ktoré strácajú toto 
zaradenie, po zvážení maximálneho limitu počtu obyvateľov pre získanie regionálnej pomoci;

4. zostavenie objektívnych kritérií a platných právnych argumentov na klasifikáciu regiónov 
a stupňov regionálnej pomoci v súlade s cieľmi politiky súdržnosti;

5. stanovenie klasifikačných kritérií na zohľadnenie špecifických daností každého regiónu, 
nezávisle na zemepisnej polohe. Táto klasifikácia by sa mala prijať na zohľadňovanie pokroku, 
ktorý jednotlivé regióny urobia za určité obdobie;

6. percentuálne bonusy na zohľadnenie prírodného, demografického alebo štrukturálneho 
znevýhodnenia regiónov, nezávisle na tom, či sú klasifikované podľa článku 87, ods. 3, písm. a) 
alebo článku 87, ods. 3, písm. c) Zmluvy o založení ES;

7. zavedenie bonusov na zohľadnenie regiónov v horizontálnych systémoch podľa úrovne ich 
rozvoja a konkurencieschopnosti (podporovaných a nepodporovaných regiónov);

8. koordináciu usmernení o regionálnej pomoci s horizontálnou pomocou a prioritnými cieľmi 
z lisabonských rokovaní;

9. zaradenie ucelených kritérií do usmernení o regionálnej pomoci vzťahujúcich sa na odvetvia, 
ktoré hrajú kľúčovú úlohu v regionálnom rozvoji;

10. aby Európska komisia preskúmala rozdielne situácie v jednotlivých regiónoch Európy 
a vypracovala ich analýzu, čo umožní upraviť jej návrhy tak, aby spĺňali spravodlivé kritériá;

11. aby pomoc, na ktorú má určitý región nárok, tvorila súčasť strategických plánov regionálneho 
rozvoja;

12. zohľadňovanie ostatných ukazovateľov s cieľom zhodnotiť ekonomickú situáciu daného 
regiónu, ako napr. miery zamestnanosti, hlavne v regiónoch, ktorým nebola poskytnutá pomoc;

13. využívanie iných foriem pomoci podnikom, ktoré je možné ľahšie riadiť a ktoré sú menej 
nákladné vo vzťahu k štátnym fondom;

14. stanovenie vyšších horných hraníc pre oznamovaciu povinnosť týkajúcu sa služieb všeobecného 
hospodárskeho záujmu a táto oznamovacia povinnosť by sa mala vykonávať retroaktívne, 
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pričom by sa mali rozlišovať práva, ktoré sú uznané ústavami jednotlivých členských štátov 
a nie sú hospodárskymi službami;

15. osobitné zváženie nových foriem podpory podnikania (rizikový kapitál, záruky, kapitálové 
účasti, daňové úľavy, atď.)

Brusel 7. júla 2005

Predseda
Výboru regiónov

Generálny tajomník 
Výboru regiónov

Peter Straub Gerhard Stahl

*

*          *


