
PR\584230SK.doc PE 359.940v02-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2004/2255(INI)

14.10.2005

NÁVRH SPRÁVY
o úlohe priamej štátnej pomoci ako nástroja regionálneho rozvoja
(2004/2255(INI))

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Miloš Koterec



PR\584230SK.doc PE 359.940v02-002/7PR\584230SK.doc

SK

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3



PR\584230SK.doc PE 359.940v02-003/7PR\584230SK.doc

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o úlohe priamej štátnej pomoci ako nástroja regionálneho rozvoja
(2004/2255(INI))

Európsky parlament,

- so zreteľom na návrh oznámenia Európskej komisie o usmerneniach týkajúcich sa 
vnútroštátnej regionálnej pomoci na obdobie 2007 - 2013,

– so zreteľom na pracovný dokument vypracovaný GR pre hospodársku súťaž Európskej 
komisie na diskusiu na prvej multilaterálnej schôdzi s odborníkmi z členských štátov,

– so zreteľom na článok 87 ods. 3 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 158 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na oznámenie Komisie - Tretiu správu o hospodárskej a sociálnej súdržnosti 
(KOM(2004)0107),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2004 týkajúce sa Tretej správy o hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti,1

– so zreteľom na ciele lisabonskej stratégie,

– so zreteľom na závery Európskych rád v Barcelone a Göteborgu a predovšetkým na 
ustanovenia, v rámci ktorých sa členské štáty dohodli na znížení úrovne štátnej pomoci v 
rámci Európskej únie a jej obmedzení na predmety spoločného záujmu vrátane 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0000/2005),

A. keďže politiky súdržnosti a štátnej pomoci sa vzájomne dopĺňajú a nariadenia týkajúce sa 
štrukturálneho fondu a usmernenia o regionálnej pomoci by mali byť čo najjednotnejšie,

B. keďže štátna pomoc vplýva na hospodársku, sociálnu a teritoriálnu súdržnosť v rámci 
Európskej únie,

C. keďže väčšina členských štátov znížila výšku štátnej pomoci a presmerovala ju na 
horizontálne ciele v súlade so stratégiou EÚ, preorientovanie sa na ciele súdržnosti je 
menej očividné, keďže došlo k zníženiu regionálnej pomoci,

D. keďže by sa cieľ súdržnosti mal posilniť upevnením teritoriálneho rozmeru,

E. keďže regionálna štátna pomoc zameraná na podporu hospodárskeho rozvoja v niektorých 
znevýhodnených oblastiach by mala zohľadňovať potrebu primerane zvýšiť strategickú 

  
1 Ú. v. EÚ C 104 E/2004.
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hospodársku konkurencieschopnosť daného regiónu,

F. keďže Komisia by mala  pri vyhodnocovaní vplyvov regionálnej štátnej pomoci zohľadniť 
aj celkový objem štátnej pomoci (na obyvateľa) v každom konkrétnom regióne,

G. keďže približne iba 10 % celkovej štátnej pomoci podlieha usmerneniam o regionálnej 
pomoci, štátna pomoc môže aj napriek tomu pozitívne stimulovať hospodársky rozvoj v 
zaostávajúcich regiónoch,

H. keďže poskytovanie štátnej pomoci by malo byť v plnej miere transparentné, aby bolo 
spravodlivým nástrojom vyváženého regionálneho rozvoja a ponúkalo spôsob 
vykonávania analýzy vplyvu štátnej pomoci a tým umožnilo uplatňovanie zásady „vyššej 
hodnoty za peniaze“,

I. keďže počas vyhodnocovania vplyvov štátnej pomoci, ako aj celkovej výšky pomoci 
poskytnutej konkrétnemu regiónu, by sa malo používať niekoľko zložitých a presných 
ukazovateľov regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti,

J. keďže podpora rastu a vytváranie pracovných miest je najvyšším cieľom poskytovania 
regionálnej pomoci,

1. víta návrh oznámenia Komisie o usmerneniach týkajúcich sa vnútroštátnej regionálnej 
pomoci na obdobie 2007 - 2013, ktorá sa zameriava na podporu rozvoja najviac 
znevýhodnených regiónov; 

2. je presvedčený, že na základe zásady spravodlivosti by stropy podpory v rámci prvých 
dvoch kategórií článku 87 ods. 3 písm. a) mali zostať na rovnakej úrovni počas nového 
programovacieho obdobia, na akej boli počas predchádzajúceho obdobia 2000 - 2006;

3. víta skutočnosť, že na najvzdialenejšie regióny sa automaticky vzťahuje štatút podľa 
článku 87 ods. 3 písm. a), pričom by sa mala venovať osobitná pozornosť konkrétnym 
regionálnym podmienkam;

4. zdôrazňuje význam všetkých rozmerov súdržnosti a požaduje, aby sa primeraná pozornosť 
venovala vidieckym oblastiam, oblastiam postihnutým zmenami v priemysel, ako aj 
regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými alebo demografickými 
podmienkami, napr. najsevernejším regiónom s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva a 
ostrovným, cezhraničným a horským regiónom;

5. víta skutočnosť, že regióny postihnuté štatistickým efektom si zachovávajú svoj štatút ako 
oblasti, na ktoré sa vzťahuje čl. 87 ods. 3 písm. a), ako sa požaduje v uvedenom uznesení 
o Tretej správe o hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktorý im zabezpečuje rovnaké 
zaobchádzanie ako s regiónmi v rámci cieľa konvergencie na základe všeobecných 
ustanovení platných pre štrukturálne a kohézne fondy minimálne do 30. decembra 2009;

6. podporuje zámer Komisie zaoberajúcej sa situáciou v regiónoch postihnutých štatistickým 
efektom v roku 2009 a požaduje, aby si tieto regióny zachovali svoj štatút ako regióny, na 
ktoré sa vzťahuje čl. 87 ods. 3 písm. a), ak nedošlo k zlepšeniu hospodárskej situácie v 
týchto regiónoch vzhľadom na priemerný HDP EÚ v porovnaní s rokom 2006;
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7. oceňuje skutočnosť, že Komisia chce využiť mieru zamestnanosti ako podporný 
ukazovateľ platný pre oblasti s nárokom na podporu, ktoré určia členské štáty na základe 
článku 87 ods. 3 písm. c);

8. víta dodatočné zaradenie oblastí s nárokom na podporu pre pridelenie štatútu podľa čl. 87 
ods. 3 písm. c), ktorý pokrýva 6,7 % obyvateľstva 25 členských štátov EÚ v súlade so 
stropmi pre krajiny, ktoré stanoví Komisia a ktoré zohľadňujú aj rozdiely medzi regiónmi 
v miere nezamestnanosti; 

9. opätovne zdôrazňuje, že každá regionálna pomoc, na ktorú sa vzťahuje výnimka v rámci 
článku 87 ods. 3 písm. c), musí byť súčasťou integrovanej regionálnej politiky členských 
štátov;

10. žiada, aby Komisia zabezpečila, že kompetentné orgány regiónov môžu na základe 
uplatňovania zásady partnerstva uprednostňovať investičné projekty, ktoré sú v ich 
osobitnom záujme, ako sa uvádza v návrhu usmernení;

11. víta zámer Európskej komisie uplatniť dodatočnú bezpečnostnú sieť s cieľom zabezpečiť 
to, aby ani jeden členský štát nestratil viac ako 50 % obyvateľstva krytých počas obdobia 
2000 - 2006;

12. berie na vedomie, že predovšetkým na účely postupného zrušenia regiónov postihnutých 
štatistickým efektom sa regionálne hospodárske ukazovatele kontrolujú každé tri roky po 
nadobudnutí účinnosti nových usmernení o regionálnej pomoci (RAG) a na základe tejto 
kontroly sa regióny opätovne zaraďujú do rôznych kategórií vzhľadom na intenzitu 
pomoci;

13. vyjadruje uspokojenie s návrhom Komisie, aby členské štáty mohli využívať štátnu pomoc 
na regionálne účely na riešenie konkrétnych hospodárskych problémov, vrátane 
lokalizovaných regionálnych rozdielov pod úrovňou NUTS III, vyjadrených nižším HDP, 
vyššou nezamestnanosťou alebo ďalšími uznanými hospodárskymi ukazovateľmi s tým, 
že budú môcť poskytnúť štátnu pomoc aj veľkým spoločnostiam;  Víta v tejto súvislosti 
uplatňovanie príslušných bonusov pre malé a stredné podniky;

14. uvedomuje si skutočnosť, že poskytovanie primeranej prevádzkovej pomoci regiónom, 
ktoré sú trvalo znevýhodnené prírodnými alebo demografickými podmienkami, je 
správnym spôsobom doplnenia investičnej pomoci v týchto regiónoch a víta pružnosť, 
ktorú majú členské štáty v tejto oblasti k dispozícii;

15. očakáva, že Komisia zváži poskytnutie primeraných dodatočných finančných prostriedkov 
v rámci prevádzkovej pomoci regiónom, ktoré sú znevýhodnené v dôsledku prírodných, 
geografických alebo demografických podmienok;

16. víta skutočnosť, že Komisia stanovila maximálny účinný rozdiel pomoci pre menej 
podporované regióny, ktoré susedia s viac podporovanými regiónmi bez toho, aby došlo k 
zníženiu výšky pomoci vo viac podporovaných regiónoch;

17. oceňuje skutočnosť, že Komisia dáva členským štátom možnosť v rámci regionálnej 
štátnej pomoci poskytovať malým a stredným podnikom významné dodatočné finančné 
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prostriedky;

18. je presvedčený, že usmernenia o horizontálnej pomoci musia primerane zohľadniť 
teritoriálne rozdiely, aby nedošlo k ohrozeniu cieľa súdržnosti;

19. nalieha preto na Komisiu, aby dodatočne zvýšila výšku štátnej pomoci s cieľom zahrnúť 
regionálnu zložku v prospech chudobnejších regiónov v prípade, že štátna pomoc sa 
poskytuje na základe nových usmernení o horizontálnej pomoci. Toto zvýšenie pomoci 
pre horizontálnu pomoc by sa mal rozlišovať v závislosti od kategorizácie intenzity 
regionálnej pomoci stanovenej v ods. 41 až 46 návrhu usmernení o regionálnej pomoci;

20. podporuje určenie počiatočných investícií navrhovaných Komisiou a predovšetkým 
rozlišovanie nákladov vhodných na podporu medzi malými a strednými podnikmi a 
veľkými spoločnosťami, ako sa uvádza v ods. 31 návrhu usmernení o regionálnej pomoci;

21. víta skutočnosť, že Komisia uznáva možnú zmenu formy regionálnej pomoci a žiada 
Komisiu, aby vykonala štúdiu, ktorá vyhodnotí, ktorý typ štátnej pomoci by bol 
najvhodnejší pre regionálny rozvoj a ktorý by predstavoval menšie riziko narušenia 
hospodárskej súťaže;

22. víta zámer Komisie, ktorým je požiadavka, aby oprávnené nehmotné aktíva povinne 
zostali v rámci regiónu s nárokom na podporu na základe niekoľkých podmienok 
stanovených v ods. 53 návrhu usmernení pre obdobie 2007 - 2013;

23. víta skutočnosť, že dočasná a znižujúca sa prevádzková pomoc sa bude aj naďalej 
vzťahovať na regióny, na ktoré sa vzťahuje čl. 87 ods. 3 písm. a) za predpokladu, že sa 
použije na riešenie presne stanovených problémov v oblasti regionálneho rozvoja a bude 
primeraná;

24. víta skutočnosť, že pomoc na prevádzkovanie dopravy bude aj naďalej dostupná pre 
okrajové regióny a regióny s nízkou hustotou osídlenia za predpokladu, že spĺňa určité 
objektívne kritériá v súlade s ods. 79 návrhu usmernení;

25. navrhuje, aby sa prevádzková pomoc za určitých podmienok selektívne poskytovala 
regiónom závažne a trvalo znevýhodneným prírodnými alebo demografickými 
podmienkami, napr. najsevernejším regiónom s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva a 
ostrovným, cezhraničným a horským regiónom;

26. víta skutočnosť, že Komisia stanovila maximálnu percentuálnu hodnotu celkovej výšky 
štátnej pomoci poskytovanej na niektoré nehmotné investičné projekty pre veľké 
spoločnosti s cieľom obmedziť maximálnu výšku ich financovania vzhľadom na celkové 
investície;

27. zdôrazňuje, že všeobecná požiadavka na udržanie investícií podporovaných v rámci 
štátnej pomoci v konkrétnom regióne by sa mala zhodovať s požiadavkami na štrukturálne 
fondy;

28. víta skutočnosť, že povinnosť pokračovať v investíciách v rámci regiónov bola vo 
všeobecnosti stanovená na minimálne obdobie 5 rokov a že sa k nej pristupuje s určitou 
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flexibilitou s tým, že sa nevytvárajú prekážky pri premiestňovaní budov alebo zariadenia, 
ktoré v priebehu tohto obdobia 5 rokov v dôsledku rýchlych technologických zmien 
zostarlo za predpokladu, že sa v danom regióne zachová hospodárska činnosť;

29. berie na vedomie možnosť, ktorá umožňuje členským štátom v prípade malých a 
stredných podnikov skrátiť tieto päťročné obdobia zachovania investícií alebo 
vytvorených pracovných miest na minimálne tri roky;

30. nalieha na Komisiu, aby stanovila podrobné pravidlá na vrátenie pomoci v prípade, že 
tieto povinnosti neboli splnené;

31. zdôrazňuje, že ku všetkými hospodárskymi by sa malo pristupovať rovnako a že by sa 
mala dôsledne zachovať súdržnosť medzi všetkými príslušnými právnymi nástrojmi;

32. víta zámer Komisie v záujme zjednodušenia a transparentnosti začleniť ustanovenia 
viacsektorového rámca pre rok 2005 (MSF-2002) do usmernení o regionálnej pomoci na 
obdobie 2007 2013 2013;

33. varuje, že návrh Komisie založiť maximálnu percentuálnu výšku pomoci na hrubých 
výškach pomoci (na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, v ktorom sa zohľadňovali 
rôzne daňové systémy prostredníctvom vzorca ekvivalentnej čistej hotovostnej finančnej 
pomoci (NGE)) môže zväčšiť rozdiely medzi pomocou, ktorú môžu získať spoločnosti v 
regiónoch rôznych členských štátov, ktoré nezohľadňujú kritéria súdržnosti;

34. nalieha na Komisiu, aby zvážila spôsob používania vzorca NGE (ekvivalent čistej 
hotovostnej finančnej pomoci) na vypočítanie skutočného vplyvu štátnej pomoci na 
regionálny rozvoj;

35. víta zámer Komisie rozšíriť skupinové výnimky z povinnosti predbežného oznamovania aj 
na transparentné formy regionálnej investičnej pomoci a odporúča, aby strop skupinových 
výnimiek zohľadňoval infláciu;

36. očakáva, že Komisia zjednoduší a sprehľadní pravidlá platné pre skupinové výnimky, 
avšak vytvorí primeraný kontrolný mechanizmus, ktorý by bránil zneužitiu skupinových 
výnimiek;

37 oceňuje zámer Komisie zvýšiť transparentnosť regionálnej štátnej pomoci v rozšírenej 
Únii a podporuje jednoduchý prístup všetkých zúčastnených strán k plným zneniam 
všetkých príslušných plánov regionálnej pomoci v rámci EÚ;

38. ďakuje Komisii za to, že počas obdobia konzultácií zohľadnila stanoviská Európskeho 
parlamentu, výsledkom čoho bolo vypracovanie návrhu usmernení uvedeného v tomto 
uznesení;

39. poveruje predsedu Parlamentu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a Výboru 
regiónov.


