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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Navrhovateľ víta návrhy ďalšej generácie programov politiky súdržnosti na programovacie 
obdobie 2007-2013, ktoré predložila Komisia. Súhlasí s deklarovanými strategickými cieľmi 
Komisie, medzi ktoré patrí: koncentrácia zdrojov, zjednodušenie a decentralizácia, 
strategickejšie zameranie na priority Únie, zjednodušenie systému programovania atď.

Aby navrhovateľ mohol zhodnotiť vplyv tohto návrhu na životné prostredie, posudzoval 
nielen návrh nariadenia Rady o všeobecných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (KOM(2004)0492), ale aj návrhy 
nariadení, ktoré sa osobitne týkajú fondu (KOM(2004)0493, KOM(2004)0494 a 
KOM(2004)0495).

Navrhovateľ sa domnieva, že EÚ potrebuje na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti a na 
dosiahnutie cieľov stanovených v Lisabone a Göteborgu ešte flexibilnejší prístup k celému 
systému programovania a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Podporuje ďalšie činnosti, ktoré by znížili administratívnu záťaž a zvýšili účinnosť a 
efektívnosť implementačného systému. Zlepšili by tiež absorpčnú schopnosť prijímateľských 
krajín a regiónov a tým by posilnili hospodársky rozvoj celej Únie. Z toho istého dôvodu by 
sa tiež mala dostatočná pozornosť venovať osobitným potrebám rozvoja nových členských 
štátov.

Treba uvítať rozšírenie uplatnenia Kohézneho fondu, ktoré je nevyhnutné na uľahčenie jeho 
efektívneho využitia a ktoré by malo pokrývať nové oblasti podporujúce trvalo udržateľný 
rozvoj, ako sú efektívne využívanie energie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a 
zachytávanie CO2, čistá mestská doprava a trvalo udržateľná verejná doprava. Finančné 
nástroje Kohézneho fondu by tiež mali byť zamerané na vodné hospodárstvo v záchytných 
oblastiach a najmä na programy, ktoré sa týkajú ochrany proti povodniam.

Ďalším dôležitým bodom v súvislosti s Kohéznym fondom je zavedenie pravidla N+2 a 
automatického zrušenia viazanosti prostriedkov, ktoré z neho vyplýva. Toto by podľa názoru
navrhovateľa mohlo viesť k závažným nedostatkom vo fáze plánovania aj implementácie, a to 
najmä pri rozsiahlych environmentálnych projektoch (napr. pri zmierňovaní škôd, úprave 
odpadových vôd, úprave pitnej vody alebo riadení odpadov) alebo projektoch v oblasti 
infraštrutkúry, pri ktorých príprava projektu, ako aj ich realizácia trvá dlhšie, niekedy aj 
niekoľko rokov.  V prípade Kohézneho fondu, z ktorého sa podporuje značný počet projektov 
v oblasti životného prostredia, by sa mali v súvislosti s n+2 zachovať súčasné pravidlá.
Navrhovateľ je okrem toho presvedčený, že prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená, by 
nemali prepadnúť, ale mali by sa použiť na nové projekty.

V budúcom programovacom období sa pre všetky plány a programy v súlade so smernicou o 
strategickom environmentálnom hodnotení (2001/42/ES) uplatní strategické environmentálne 
hodnotenie (SEA). Komisia by podľa názoru navrhovateľa mala vypracovať usmernenia na 
stanovenie spôsobov, ako realizovať strategické environmentálne hodnotenie plánov a 
programov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súlade s požiadavkami smernice o 
SEA. SEA by v prípade systematického a správneho uplatňovania mohlo byť významným 
nástrojom na minimalizáciu rizika, že projekty poškodia životné prostredie.
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Komisia navrhla pre projekty v oblasti životného prostredia inú prahovú úroveň. Neexistuje 
však presvedčivé odôvodnenie takéhoto odlišného prístupu: pri príprave veľkých projektov je 
potrebné väčšie množstvo (často nákladnej) dokumentácie (napr. úplná analýza nákladov a 
výnosov) a je väčšia pravdepodobnosť, že sa oneskoria, lebo si vyžadujú súhlas Komisie. Pre 
všetky projekty by mala platiť rovnaká prahová úroveň. Zabezpečí sa tým, že k projektom v 
oblasti životného prostredia, v prípade ktorých sú dôvody a možný prínos relatívne 
jednoznačné, sa nebude pristupovať inak.

Kvôli zvýšeniu absorpčnej schopnosti prostredníctvom odstránenia zbytočného zrušenia 
viazanosti prostriedkov treba zdôrazniť tri body. Po prvé, veľmi dôležitá je výška 
predbežného financovania, pretože významne prispieva k rýchlemu začatiu operačných 
programov, najmä v oblasti životného prostredia. Je preto nevyhnutné vyplatiť projektom 
preddavky rovnakej výšky, a to predovšetkým v prípade finančne slabých príjemcov.
Spravodajca preto podporuje stanovenie jednotného stropu vo výške 10% pre všetky fondy 
namiesto rozlišovania medzi štrukturálnymi fondmi (7%) a Kohéznym fondom (10,5%). Po 
druhé, potrebné sú aj flexibilnejšie pravidlá programovania týkajúce sa možnosti prípadného 
prerozdelenia prostriedkov medzi projektmi a prioritami. Po tretie, „prístup jedného fondu“, 
ktorý Komisia zastáva a na základe ktorého určila maximálnu výšku financovania medzi 
jednotlivými fondmi na úrovni 5%, sa nezdá byť vyhovujúci. Tento pomer by sa mal podľa 
názoru spravodajcu zvýšiť aspoň na 20%, čo umožní úradom členských štátov presmerovať 
nevyužité prostriedky z jedného fondu do druhého.

V súvislosti s oprávnenosťou výdavkov sa v návrhu nariadenia uvádza, že DPH nemôže byť v 
žiadnom prípade hradená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ani Kohézneho fondu), 
bez ohľadu na to, či je refundovateľná alebo nie. V prípade, že nové pravidlá oprávnenosti 
výdavkov týkajúce sa DPH nadobudnú platnosť, sa miera pomoci v skutočnosti zníži o 
použitú úroveň DPH, čo v praxi znamená zvýšenie miery spolufinancovania zo strany 
členských štátov. Z tohto dôvodu sa navrhovateľ domnieva, že počas ďalšieho 
programovacieho obdobia by sa mali zachovať súčasné pravidlá o oprávnenosti hradenia 
DPH. DPH, ktorú nie je možné hradiť, by preto malo byť aj naďalej možné financovať 
príspevkami z Fondu regionálneho rozvoja, ako je to v prípade Európskeho sociálneho fondu.
Je veľmi dôležité, aby pre všetky fondy platili rovnaké pravidlá.

V súvislosti so zásadou „znečisťovateľ platí“ si environmentálne projekty vyžadujú poplatky 
pre užívateľov infraštruktúry. Súčasne sa podľa odhadovaných budúcich výnosov z projektov 
v oblasti infraštruktúry znižuje spolufinancovanie. Táto kombinácia vedie k neželanej 
nekompatibilnosti podnetov, pretože lepšie uplatnenie zásady znečisťovateľ platí (t.j. vyššie 
percento environmentálnych nákladov platia užívatelia) znamená nižšie spolufinancovanie 
daného projektu. V záujme vyriešenia tohto problému Komisia pre nové programovacie 
obdobie navrhla iné, výhodnejšie pravidlá výpočtu spolufinancovania v prípade 
environmentálnych projektov. Ustanovenia nového nariadenia však v tomto smere nie sú 
jasné a panuje neistota, či sa v rámci nového nariadenia bude môcť použiť modifikované 
pravidlo.

Komisia by tiež mala zabezpečiť, aby sa zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu 
spolufinancovala ochrana, riadenie a trvalo udržateľný rozvoj oblastí s vysokou hodnotou 
biologickej diverzity, najmä siete Natura 2000.
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Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre 
regionálny rozvoj ako gestorský výbor, aby pri rozprave o návrhu Komisie zohľadnil tieto 
body:

1. víta opakované odkazy na trvalo udržateľný rozvoj ako na prioritu Spoločenstva, najmä na 
environmentálny rozmer definovaný v Göteborgu, ako aj dôraz na koordináciu typov 
financovania z politiky súdržnosti, Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj 
vidieka a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo;

2. zastáva názor, že správy, ktoré členské štáty predkladajú v súlade s nariadením, by mali 
hodnotiť prínos fondov k plneniu cieľov európskej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, 
aby bolo možné posúdiť pokrok pri plnení tejto stratégie;

3. súhlasí s názorom Komisie, že je dôležité, aby boli aktivity podporované z fondov, 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka a Európskeho fondu pre rybné 
hospodárstvo súčasťou integrovaného akčného plánu;

4. zdôrazňuje, že sú potrebné flexibilnejšie pravidlá programovania, najmä v súvislosti s 
možnosťou prípadného prerozdeľovania prostriedkov medzi projektmi a prioritami podľa 
ich plnenia;

5. víta potvrdenie, že hodnotenie strategických usmernení, národných strategických 
referenčných rámcov a operačných programov musí zohľadňovať požiadavky legislatívy 
o strategickom environmentálnom hodnotení a hodnotení vplyvu na životné prostredie;

6. domnieva sa, že členské štáty by mali upresniť ustanovenia pre strategické 
environmentálne hodnotenie národných strategických referenčných rámcov a operačných 
programov a zabezpečiť včasné hodnotenie vplyvu na životné prostredie hlavných 
projektov v oblasti infraštruktúry;

7. zdôrazňuje, že pre všetky veľké projekty by mala byť stanovená rovnaká prahová 
hodnota 50 miliónov eur;

8. navrhuje, aby sa v rámci „prístupu jedného fondu“, ktorý zastáva Komisia, zvýšil pomer 
financovania medzi jednotlivými fondmi aspoň na 20%;

9. je presvedčený, že v prípade uplatnenia zásady „znečisťovateľ platí“ by mali pravidlá 
výpočtu spolufinancovania projektov, ktoré prinášajú výnosy, odmeňovať realizátorov 
projektu (alebo ich stimulovať) v závislosti od miery uplatnenia tejto zásady;

10. zastáva názor, že v súvislosti s technickou pomocou by fondy mali prispievať aj k 
zvýšeniu kapacity mimovládnych organizácií zapojených do partnerstiev v rámci 
štrukturálnych fondov;
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11. domnieva sa, že pre DPH, ktorú nie je možné hradiť, by malo byť aj naďalej možné 
vyčleňovať príspevky zo všetkých fondov, a nie len z Európskeho sociálneho fondu;

12. zdôrazňuje, že úroveň predbežného financovania je kľúčová, a to najmä v oblasti 
životného prostredia, a pre všetky fondy odporúča spoločnú hornú hranicu vo výške 10%;

13 zdôrazňuje, že pokiaľ ide o automatické zrušenie viazanosti prostriedkov, je potrebné 
identifikovať a zmierniť niektoré negatívne vplyvy pravidla N+2, a preto by mali byť 
zachované súčasné pravidlá pre Kohézny fond a sumy, ktorých sa týka pravidlo N+2, by 
mali byť opätovne použité v rámci politiky súdržnosti;

14. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu 
bude spolufinancovať ochrana, riadenie a trvalo udržateľný rozvoj oblastí s vysokou 
hodnotou biologickej diverzity, najmä siete Natura 2000;

15. zastáva názor, že Európsky sociálny fond by mal prispievať k ďalšiemu vzdelávaniu 
odborného personálu s kvalifikáciou v oblasti ochrany životného prostredia.


