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1

Legislatívne návrhy v oblasti politiky
súdržnosti EÚ: 2014-2020

D

ňa 6. októbra 2011 Európska komisia prijala návrh legislatívneho balíka, ktorý bude rámcom politiky
súdržnosti EÚ na obdobie rokov 2014-2020.

Komisia navrhla niekoľko dôležitých zmien, pokiaľ ide o charakter politiky súdržnosti a jej uplatňovanie,
konkrétne:
•	sústredenie sa na priority stratégie Európa 2020 v oblasti inteligentného, udržateľného a začleňujúceho
rastu,
• odmeňovanie za výkonnosť,
• podporu integrovaného programovania,
• dôraz na výsledky – monitorovanie pokroku v dosahovaní odsúhlasených cieľov,
• posilnenie územnej súdržnosti a
• zjednodušenie jej uplatňovania.
To nadväzuje na prijatie návrhu budúceho viacročného finančného rámca Komisiou v júni 2011 na rovnaké
obdobie (1): rozpočtu na uskutočňovanie stratégie Európa 2020. Komisia sa vo svojom návrhu rozhodla, že politika súdržnosti by mala naďalej zostať zásadným prvkom budúceho finančného balíka, a zdôraznila jeho kľúčovú
úlohu pri uskutočňovaní stratégie Európa 2020.
Celkový navrhovaný rozpočet na obdobie rokov 2014-2020 bude 376 miliárd EUR vrátane financovania nového
nástroja „Spájame Európu“, ktorý má posilniť cezhraničné projekty v oblasti energetiky, dopravy a informačných
technológií.
Legislatívny systém politiky súdržnosti tvorí:
•	preklenovacie nariadenie, ktoré stanovuje spoločné pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR),
Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV),
Európsky námorný fond a fond pre rybné hospodárstvo (EFNRH) a ďalšie všeobecné pravidlá pre EFRR, ESF
a Kohézny fond;
•	tri konkrétne nariadenia pre EFRR, ESF a Kohézny fond a
•	dve nariadenia v oblasti cieľa európskej územnej spolupráce a Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
(EZÚS).

(1) KOM(2011) 500 v konečnom znení.
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Návrh všeobecného
nariadenia

Všeobecné nariadenie sa skladá z dvoch častí.
Prvá časť stanovuje súbor spoločných ustanovení pre päť fondov so štrukturálnymi cieľmi zahrnutými v spoločnom
strategickom rámci Komisie (EFRR, ESF, Kohézny fond, EPFRV a EFNRH). Zdôrazňujú sa v nej spoločné prvky v oblasti
strategického plánovania a programovania, tematické ciele súvisiace so stratégiou Európa 2020, ktorá bude
základom pre fondy a ustanovenia v oblasti spoločného strategického rámca a partnerských zmlúv s každým
členským štátom. Spoločné pravidlá zahŕňajú oprávnenosť, finančné nástroje a zásady riadenia a kontroly.
V druhej časti sa stanovujú osobitné ustanovenia pre EFRR, ESF a Kohézny fond. Tie sa týkajú poslania a cieľov
politiky súdržnosti, finančného rámca, konkrétnych ustanovení v oblasti programovania a podávania správ,
hlavných projektov a spoločných akčných plánov. Stanovuje tiež podrobné požiadavky na riadenie a kontrolu
v oblasti politiky súdržnosti a konkrétne ustanovenia pre správu finančných prostriedkov.
Osobitné nariadenia, ktoré sa týkajú fondov, obsahujú konkrétne ustanovenia pre každý fond (EFRR, ESF
a Kohézny fond) najmä v súvislosti s rozsahom fondov, investičnými prioritami a ukazovateľmi.

Spoločné pravidlá uplatniteľné pre EFRR,
ESF, Kohézny fond, EPFRV a EFNRH
ZÁSADY
Komisia navrhuje súbor spoločných zásad uplatniteľných vo všetkých fondoch. Medzi tieto zásady patrí partnerstvo a viacstupňové riadenie, súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi,
podpora rovnosti medzi mužmi a ženami, nediskriminácia a udržateľný rozvoj.

POSILNENÉ STRATEGICKÉ PROGRAMOVANIE:
TEMATICKY SÚSTREDENÉ NA STRATÉGIU EURÓPA 2020
Aby sa dosiahol maximálny účinok politiky v oblasti uskutočňovania priorít EÚ, Komisia navrhuje posilnenie
procesu strategického programovania. To zahŕňa zavedenie spoločného strategického rámca, partnerských
zmlúv a zoznamu tematických cieľov v súlade so stratégiou Európa 2020 a s ňou súvisiacimi usmerneniami.
Spoločný strategický rámec, ktorý má Komisia prijať, stanoví zásadné kroky na riešenie priorít EÚ, poskytne
usmernenia v oblasti programovania uplatniteľné pre všetky fondy vrátane EPFRV a EFNRH a podporí lepšiu
koordináciu rôznych štrukturálnych nástrojov EÚ.
Partnerské zmluvy dohodnuté na začiatku medzi Komisiou a členskými štátmi stanovia celkový príspevok na
vnútroštátnej úrovni k dosiahnutiu tematických cieľov a záväzkov vykonať konkrétne kroky na dosiahnutie cieľov
stratégie Európa 2020. Jasné a merateľné ciele budú vymedzené vo výkonnostnom rámci.
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ZVÝŠENÝ VÝKON A PODMIENENOSŤ
Na zvýšenie výkonu sa zavedú nové podmieňujúce ustanovenia, aby sa zaistilo, že financovanie EÚ vytvorí silné
stimuly pre členské štáty splniť zámery a ciele stratégie Európa 2020. Podmienenosť bude mať formu takzvaných
predbežných podmienok, ktoré sa musia splniť pred rozdeľovaním finančných prostriedkov a takzvaných dodatočných podmienok, prostredníctvom ktorých bude uvoľnenie ďalších finančných prostriedkov podmienené
výkonnosťou.

PREDBEŽNÁ PODMIENENOSŤ
Dôvodom na posilnenie predbežnej podmienenosti finančných prostriedkov je zaistiť, aby sa splnili podmienky
potrebné na ich účinnú podporu. Skúsenosti z minulosti naznačujú, že účinnosť investícií financovaných z fondov v niektorých prípadoch oslabili nedostatky v oblasti vnútroštátnej politiky a regulačných a inštitucionálnych
rámcov. Komisia preto navrhuje množstvo predbežných podmienok, ktoré stanovuje vo všeobecnom nariadení
spolu s kritériami na ich splnenie. Niektoré podmienky sa priamo týkajú tematických cieľov politiky (napríklad
inteligentné špecializované stratégie alebo príslušný regulačný rámec na podporu podnikania), zatiaľ čo iné sa
uplatňujú horizontálne (napríklad verejné obstarávanie).

DODATOČNÁ PODMIENENOSŤ
Dodatočná podmienenosť posilní dôraz na výkonnosť a plnenie cieľov stratégie Európa 2020. Bude sa zakladať
na dosahovaní bodov v súvislosti s cieľmi spojenými so stratégiou Európa 2020 stanovenými pre programy
obsiahnuté v partnerskej zmluve. Celkovo 5 % z objemu vyčlenených vnútroštátnych finančných prostriedkov
z každého fondu sa odloží bokom a počas hodnotenia v polovici obdobia sa pridelí členským štátom na
programy, ktoré v plnej miere splnili stanovené body. Okrem výkonnostnej rezervy nesplnenie stanovených
bodov môže viesť k pozastaveniu finančných prostriedkov a vážne zaostávanie v plnení cieľov programu môže
viesť k zrušeniu prideľovania finančných prostriedkov.

MAKROEKONOMICKÁ PODMIENENOSŤ
Vytvorenie užšieho prepojenia medzi politikou súdržnosti a hospodárskou správou Únie zaistí, že účinnosť
výdavkov z prostriedkov spoločného strategického rámca si bude vyžadovať dobré hospodárske politiky.
Finančné prostriedky zo spoločného strategického rámca sa môžu v prípade potreby presmerovať na riešenie
hospodárskych problémov, s ktorými krajina zápasí. Tento proces musí byť postupný a musí sa začať zmenami
a doplnením partnerskej zmluvy a programov na podporu odporúčaní Rady na riešenie makroekonomickej
nerovnováhy a sociálnych a hospodárskych problémov. Ak napriek zvýšenému využívaniu finančných prostriedkov
zo spoločného strategického rámca členský štát nedokáže podniknúť účinné kroky v súvislosti s procesom hospodárskej správy, Komisia by mala mať právo pozastaviť všetky platby a viazané rozpočtové prostriedky alebo
ich časť. Rozhodnutia o pozastavení by mali byť primerané a účinné vzhľadom na vplyv konkrétnych programov
na hospodársku a sociálnu situáciu v príslušnom členskom štáte. Pri rozhodovaní o pozastavení by Komisia mala
dbať aj na rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi vzhľadom na konkrétny účinok pozastavenia finančných
prostriedkov na hospodárstvo príslušného členského štátu. Len čo členský štát podnikne potrebné kroky, malo
by sa zrušiť pozastavenie platieb a finančné prostriedky by sa mali príslušnému členskému štátu opäť sprístupniť.
Súčasne možno uplatniť zvýšenie podpory (o 10 percentuálnych bodov), keď členský štát prijíma finančnú
pomoc prostredníctvom Európskeho stabilizačného mechanizmu, čím sa zníži tlak na vnútroštátne rozpočty
v zložitej hospodárskej situácii, pričom sa zachová rovnaká úroveň celkového financovania z EÚ.
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OPATRENIA SPOLOČNEJ SPRÁVY
Návrh počíta so spoločnými zásadami riadenia a kontroly. Zavádza sa systém vnútroštátnej akreditácie kľúčových kontrolných orgánov na zdôraznenie záväzku členských štátov k dobrej správe finančných prostriedkov.
Opatrenia na poskytnutie záruk Komisii o oprávnenosti výdavkov sú zosúladené a zavádzajú sa nové spoločné
prvky, ako napríklad vyhlásenia hospodárskych subjektov a ročné schvaľovanie účtov.

PODPORA INTEGROVANÉHO PROGRAMOVANIA
Komisia navrhuje integrovanejší prístup k investíciám EÚ vrátane spoločných pravidiel oprávnenosti a finančných pravidiel a zavedenie možnosti programov financovaných z viacerých fondov v prípade EFRR, ESF
a Kohézneho fondu.
Návrhy stanovujú aj integrovaný prístup k miestnemu rozvoju pod vedením Spoločenstva, ktorý uľahčuje vykonávanie stratégií miestneho rozvoja skupinami Spoločenstva vrátane miestnych orgánov, mimovládnych organizácií
a hospodárskych a sociálnych partnerov na základe prístupu LEADER, ktorý sa využíva na rozvoj vidieka.

ZVÝŠENÉ VYUŽÍVANIE FINANČNÝCH NÁSTROJOV
Zväčšením rozsahu inovačných finančných nástrojov sa posilní ich úloha, vďaka čomu budú ich implementačné
rámce pružnejšie a účinnejšie, a podporí sa ich využívanie ako účinnejšej alternatívy alebo doplnku tradičných
grantov. Návrh predstavuje dôslednejší právny a operačný rámec, ktorý poskytuje jasnejšie a jednoduchšie
pravidlá v súvislosti so zásadnými bodmi realizácie, akými sú napríklad finančná správa príspevkov EÚ alebo
kombinácia finančných nástrojov a grantov.
Vzhľadom na uskutočniteľnosť sa finančné nástroje môžu uplatniť v celom rozsahu politických cieľov uvedených
v programoch na uskutočnenie investícií do projektov, ktoré predstavujú primeranú schopnosť splácania vzhľadom
na nedokonalosť trhu. Môžu ich uplatniť členské štáty a správne orgány či už ako nástroje vytvorené na mieru,
alebo na základe vopred stanovených modelov vnútroštátnych a regionálnych nástrojov, ktoré umožnia účinné
zavádzanie činností v súlade so štandardnými podmienkami navrhnutými Komisiou. Správne orgány môžu prispieť aj k vytváraniu finančných nástrojov na úrovni EÚ prostriedkami, ktoré sa vyčlenia na investície v súlade
s príslušnými programami.
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MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Spoločné ustanovenia v oblasti monitorovania a hodnotenia obsahujú úlohu a zloženie monitorovacieho
výboru, výročné správy o plnení a posudzovacie zasadnutia, správy o pokroku v oblasti realizácie partnerských
zmlúv a predbežné a dodatočné hodnotenia.

ZJEDNODUŠENÉ A JASNEJŠIE PRAVIDLÁ OPRÁVNENOSTI
Dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú zaistiť, aby boli administratívne náklady primerané a aby sa odstránila
byrokracia zaťažujúca príjemcov. Cieľom je čo najviac zosúladiť pravidlá uplatniteľné pre všetky fondy.
Zjednodušené možnosti nákladov, ako napríklad štandardné váhy jednotkových a paušálnych nákladov, umožnia
členským štátom zaviesť na úrovni projektov riadenie založené na výkonnosti.
Spoločné ustanovenia o plnení cieľov obsahujú spoločné pravidlá v oblasti oprávnených výdavkov, rôzne formy
finančnej podpory, zjednodušené náklady a dĺžku trvania činností.

Všeobecné ustanovenia platné pre EFRR,
ESF a Kohézny fond
GEOGRAFICKÁ PÔSOBNOSŤ PODPORY
Každý európsky región môže profitovať z podpory z EFRR a ESF. Rozdiel medzi menej rozvinutými, prechodnými
a rozvinutejšími regiónmi však bude existovať, aby sa zaistilo sústredenie finančných prostriedkov v závislosti
od úrovne hrubého domáceho produktu (HDP).
Menej rozvinuté regióny: Podpora menej rozvinutých regiónov bude naďalej dôležitou prioritou politiky
súdržnosti. Od menej rozvinutých regiónov sa bude v procese dobiehania vyžadovať dlhodobé vynakladanie
úsilia. Do tejto kategórie patria regióny, ktorých HDP na obyvateľa je menej ako 75 % priemeru HDP EÚ-27.
Prechodné regióny: Táto nová kategória sa zavádza, aby nahradila súčasný degresívny systém podpory. Táto
kategória bude zahŕňať regióny s HDP na obyvateľa medzi 75 % a 90 % priemeru EÚ-27.
Rozvinutejšie regióny: Zatiaľ čo zásahy v menej rozvinutých regiónoch zostanú prioritou politiky súdržnosti, sú
dôležité otázky, ktoré sa týkajú všetkých členských štátov, ako napríklad celosvetová hospodárska súťaž v oblasti
znalostnej ekonomiky a prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Do tejto kategórie patria regióny, ktorých
HDP na obyvateľa je viac než 90 % priemeru HDP EÚ-27.
Okrem toho sa vytvorí takzvaná záchranná sieť pre všetky regióny, ktoré spĺňali konvergentný cieľ v období
2007-2013, no ich HDP na obyvateľa je nad 75 % HDP priemeru EÚ-27. V rámci kategórií prechodných alebo
rozvinutejších regiónov sa im pridelia finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktorých výška bude dosahovať aspoň dve tretiny prostriedkov, ktoré sa im vyčlenili v rokoch 2007-2013.
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Pre každú kategóriu regiónu sa stanoví minimálny podiel z ESF (25 % pre menej rozvinuté regióny, 40 % pre
prechodné regióny a 52 % pre rozvinutejšie regióny), z čoho vyplýva, že minimálny celkový podiel z rozpočtu
ESF vyčlenený na politiku súdržnosti bude vo výške 25 %, t.j. 84 miliárd EUR.
Kohézny fond bude naďalej poskytovať podporu členským štátom s hrubým národným dôchodkom (HND)
na obyvateľa menším než 90 % priemeru EÚ-27 pri investíciách do transeurópskych dopravných sietí (TEN-T)
a životného prostredia. Časť prostriedkov Kohézneho fondu (10 miliárd EUR) sa vyčlení na financovanie kľúčových dopravných sietí prostredníctvom nového nástroja „Spájame Európu“.
Skúsenosti so súčasným finančným rámcom ukazujú, že mnohé členské štáty majú problémy vynaložiť v obmedzenom časovom období veľký objem finančných prostriedkov EÚ. Okrem toho finančná situácia niektorých
členských štátov skomplikovala prideľovanie finančných prostriedkov na poskytovanie vnútroštátneho spolufinancovania. Na uľahčenie čerpania finančných prostriedkov Komisia navrhuje niekoľko krokov:
•	maximálne sadzby prostriedkov vyčlenených v rámci politiky súdržnosti stanoviť na úrovni 2,5 % HND;
•	stanoviť strop sadzieb spolufinancovania na úrovni každej prioritnej osi v rámci operačných programov na
75-85 % v menej rozvinutých regiónoch a najodľahlejších regiónoch, na 75 % pre programy európskej územnej spolupráce, na 60 % v prechodných regiónoch a na 50 % v rozvinutejších regiónoch;
•	začleniť určité podmienky do partnerských zmlúv v súvislosti so zvýšením administratívnych kapacít.

POSILNENÉ STRATEGICKÉ PROGRAMOVANIE ZAMERANÉ NA VÝSLEDKY
Na zvýšenie účinnosti programov politiky súdržnosti Komisia navrhuje, aby sa proces programovania zameriaval
viac na výsledky. Okrem už spomínanej dodatočnej podmienenosti Komisia navrhuje zavedenie možnosti
osobitného typu činnosti pod názvom spoločný akčný plán. Spoločný akčný plán bude definovaný a riadený
v súvislosti s výkonmi a výsledkami, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov programu.

SPREHĽADNENIE SPRÁVY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A KONTROLY
Systémy správy a kontroly musia nájsť rovnováhu medzi nákladmi a príslušnými rizikami. Úloha Komisie pri
predbežnej revízii vnútroštátnych systémov správy a kontroly bude primeraná a bude využívať prístup založený
na rizikách. Revízia Komisie sa nebude venovať malým programom. Prístup založený na rizikách znižuje administratívne náklady a prináša väčšiu istotu, pretože sa zdroje Komisie využívajú účinnejšie a zameriavajú sa na
rizikovejšie oblasti.
Návrh počíta aj s povinnou ročnou závierkou ukončených činností alebo výdavkov v rámci ročného schvaľovania
účtov. Jeho cieľom je znížiť záťaž súvisiacu s dlhým obdobím archivovania dokumentov jednotlivých príjemcov
a rizikami súvisiacimi so stratou podkladov pre audit.
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Proces ročného schvaľovania účtov predpokladaný v rámci prebiehajúcej revízie rozpočtového nariadenia sa
bude uplatňovať na programy a zvýši záruky na úrovni EÚ. Komisia dosiahne primerané záruky oprávnenosti
výdavkov na základe vyhlásení hospodárskych subjektov, ročných závierok, sprievodných správ a možnosti
ročného auditu vyhlásení hospodárskych subjektov a účtov. Tieto dokumenty sa budú podávať každý rok za
predchádzajúci účtovný rok.
Počas účtovného roka pri uskutočnení dočasných platieb Komisiou však môžu byť poskytované záruky obmedzenejšie. Preto sa navrhuje, aby dočasné platby uskutočnené Komisiou počas účtovného roka pokrývali 90 %
objemu splatného členským štátom a aby sa zvyšných 10 % vyplatilo Komisiou pri ročnom schválení účtov po
získaní plných záruk oprávnenosti výdavkov. Opatrenia predchádzajúce financovaniu zaistia, aby členské štáty
mali dostatočnú likviditu na vykonanie platieb príjemcom za činnosti na miestnej úrovni.

PRECHOD K TAKZVANEJ ELEKTRONICKEJ SÚDRŽNOSTI
Elektronická správa údajov môže výrazne znížiť administratívne zaťaženie a súčasne zvýšiť kontrolovateľnosť
projektov a výdavkov. Preto sa vyžaduje, aby členské štáty zaviedli systémy do konca roku 2014, aby príjemcom
umožnili podávať všetky informácie elektronicky.
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3

Európsky fond
regionálneho rozvoja

E

urópsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) sa zameriava na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej
súdržnosti v Európskej únii odstraňovaním nerovností medzi regiónmi. EFRR podporuje regionálny
a miestny rozvoj a prispieva tak k všetkým tematickým cieľom podrobným stanovením priorít na zvýšenie
dôrazu na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výskum, vývoj a inovácie,
zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zvýšenie ich kvality,
zmenu klímy a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo,
obchodnú podporu malých a stredných podnikov,
služby vo všeobecnom hospodárskom záujme,
telekomunikačnú, energetickú a dopravnú infraštruktúru,
posilňovanie inštitucionálnych kapacít a účinnej verejnej správy,
zdravotnícku, vzdelávaciu a sociálnu infraštruktúru a
udržateľný rozvoj miest.

POSILNENIE DÔRAZU NA TEMATICKÉ CIELE
Aby sa zaistilo, že sa investície EÚ sústredia na tieto priority, stanovujú sa minimálne pridelené prostriedky
v niekoľkých prioritných oblastiach. Napríklad v rozvinutejších a prechodných regiónoch by sa malo na vnútroštátnej úrovni vyčleniť minimálne 80 % zdrojov z EFRR na energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje, inovácie
a podporu malých a stredných podnikov, z ktorých by sa malo na energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje
vyčleniť aspoň 20 %. Menej rozvinuté regióny si budú môcť vybrať zo širšieho rozsahu investičných priorít
vzhľadom na ich širšie potreby rozvoja. Na energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje, inovácie a podporu
malých a stredných podnikov však budú musieť vyčleniť aspoň 50 % zdrojov z EFRR.

POSILNENIE ÚZEMNEJ SÚDRŽNOSTI
Navrhované nariadenie prináša zvýšenie dôrazu na udržateľný rozvoj miest. Ten by sa mal dosiahnuť vyčlenením
minimálne 5 % zdrojov z EFRR na udržateľný rozvoj miest, vytvorenie platformy na rozvoj miest na podporu
zvyšovania budovania kapacít a výmeny skúseností a prijatím zoznamu miest, kde sa vykonajú integrované
činnosti pre udržateľný rozvoj miest.
Návrh obsahuje aj podporu inovačných postupov v oblasti udržateľného rozvoja miest, ktorá je obmedzená na
0,2 % ročného objemu finančných prostriedkov.
Mimoriadnu pozornosť treba venovať oblastiam so špecifickými prírodnými a demografickými charakteristikami
s osobitným vyčlenením ďalších finančných prostriedkov pre najodľahlejšie a málo zaľudnené regióny. Najmenej
50 % týchto vyčlenených finančných prostriedkov sa musí vyčleniť na činnosti, ktoré prispejú k diverzifikácii
a modernizácii hospodárstiev najodľahlejších regiónov s osobitným dôrazom na výskum a inovácie, informačné
a komunikačné technológie a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov.
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4

Európsky sociálny fond

O

krem toho, že prispieva k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, Európsky sociálny fond (ESF) je
hlavným nástrojom na investície do ľudí. Zlepšuje pracovné príležitosti európskych občanov, podporuje
lepšie vzdelávanie a zlepšuje situáciu najzraniteľnejších obyvateľov ohrozených chudobou.
Nariadenie navrhuje, aby sa ESF v Únii zameral na štyri tematické ciele:
(i) podporu zamestnanosti a podporou pracovnej mobility,
(ii) podporu sociálneho začleňovania a boja proti chudobe,
(iii) investície do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a
(iv) posilňovanie inštitucionálnych kapacít a účinnej verejnej správy.
ESF by však mal prispievať aj k iným tematickým cieľom, ako napríklad k podpore prechodu na nízkouhlíkové
hospodárstvo, ktoré by zohľadňovalo klímu a účinne využívalo zdroje, k posilneniu využívania informačných
a komunikačných technológií, podpore výskumu, technologického vývoja a inovácií a zlepšeniu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

POSILNENIE DÔRAZU NA TEMATICKÉ CIELE
V súlade so záväzkom EÚ k začleňujúcemu rastu by sa aspoň 20 % zdrojov ESF malo vyčleniť na podporu sociálneho
začleňovania a boja proti chudobe. Okrem toho by sa programy mali sústrediť na financovanie obmedzeného
počtu takzvaných investičných priorít, ktoré určujú podrobnosti každého tematického cieľa.

POSILNENIE PARTNERSTVA
Návrh obsahuje konkrétne ustanovenia na posilnenie partnerstva a podporu aktívnej účasti sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií na investíciách ESF. Požaduje, aby sa primerané množstvo prostriedkov z ESF
vyčlenilo na budovanie kapacít na činnosť sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií v menej rozvinutých regiónoch.

POSILNENIE SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ A NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Činnosti v oblasti sociálnych inovácií a nadnárodnej spolupráce sa podporujú prostredníctvom zvýšenej
sadzby spolufinancovania určených prioritných osí, prostredníctvom osobitných opatrení v oblasti programovania a monitorovania a prostredníctvom silnejšej úlohy Komisie pri výmene a šírení osvedčených postupov
a spoločných činností v rámci Únie.

POSILNENIE DÔRAZU NA VÝSLEDKY
S cieľom zlepšiť účinnosť zásahov ESF sa uvažuje o osobitných ustanoveniach na zaistenie sústredenia zdrojov.
Okrem toho sa zavádzajú spoločné ukazovatele, ktoré umožnia podrobnejšie monitorovanie a uľahčia posudzovanie vplyvu investícií ESF na úrovni EÚ.
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ZJEDNODUŠENIE SYSTÉMU UPLATŇOVANIA
Návrh nariadenia navrhuje zjednodušené možnosti nákladov na uľahčenie využívania ESF najmä malými hospodárskymi subjektmi. Okrem toho navrhuje, aby v prípade malých hospodárskych subjektov mali členské štáty
povinnosť využívať štandardné váhy jednotkových nákladov alebo paušálne náklady. To by mohlo znížiť administratívne zaťaženie až v 50 % projektov.

ZVÝŠENÉ VYUŽÍVANIE FINANČNÝCH NÁSTROJOV
Zavádzajú sa konkrétne ustanovenia pre finančné nástroje, ktoré majú povzbudiť členské štáty a regióny, aby
využívali ESF a zvýšili tak jeho kapacitu na financovanie činností na podporu zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začleňovania.

5

Kohézny fond

K

ohézny fond pomáha členským štátom s hrubým národným dôchodkom (HND) na obyvateľa menším než
90 % priemeru EÚ-27 investovať do transeurópskych dopravných sietí (TEN-T) a životného prostredia.

PODPORA DÔRAZU NA TEMATICKÉ CIELE
V oblasti životného prostredia bude Kohézny fond podporovať investície v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy
a prevencie rizika, ako aj investície do odvetví vody a odpadov a mestského prostredia. V súlade s návrhmi
Komisie v oblasti viacročného finančného rámca sú oprávnené aj investície do energetiky za predpokladu, že
majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Podporujú sa preto aj investície do energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie. V oblasti dopravy bude Kohézny fond okrem sietí TEN-T prispievať na investície do nízkouhlíkových
dopravných systémov a mestskej dopravy.
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6

Európska územná
spolupráca

E

urópska územná spolupráca je cieľom politiky súdržnosti a prináša rámec na výmenu skúseností medzi
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi subjektmi z rôznych členských štátov, ako aj spoločné kroky pri
hľadaní riešení spoločných problémov. Táto otázka je čoraz dôležitejšia, pretože problémy, s ktorými členské
štáty a regióny zápasia, stále častejšie prekračujú ich hranice a vyžadujú si spoluprácu na spoločných krokoch na úrovni príslušného územia. Európska územná spolupráca teda môže významne prispieť k rozvíjaniu
nového cieľa Lisabonskej zmluvy v oblasti územnej súdržnosti.
Pre európsku územnú spoluprácu sa navrhuje osobitné nariadenie, ktoré by lepšie zohľadňovalo mnohonárodný
kontext programov a obsahovalo by konkrétnejšie ustanovenia o programoch a činnostiach spolupráce, ako to
požaduje veľký počet zainteresovaných strán. Návrh preto uvádza účasť tretích krajín, aby tak lepšie odzrkadľoval
skutočnú spoluprácu. Obsahuje aj systematickejšie odkazy na úlohu, ktorú môžu v kontexte spolupráce zohrávať
európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS).

ROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Návrh stanovuje dostupné finančné zdroje pre každú oblasť a kritériá na ich pridelenie členským štátom. Budú
pridelené takto:
• 73,24 % na cezhraničnú spoluprácu,
• 20,78 % na nadnárodnú spoluprácu a
• 5,98 % na medziregionálnu spoluprácu.
To zahŕňa pokračovanie využívania mechanizmu na presun prostriedkov na činnosti v oblasti spolupráce na
vonkajších hraniciach Únie, ktoré sa majú podporovať v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva
(NESP) a nástroja predvstupovej pomoci. Bude sa podporovať spolupráca na programoch v rámci cieľa európskej
územnej spolupráce a programov financovaných prostredníctvom vonkajších nástrojov.
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POSILNENIE STRATEGICKÉHO PRÍSTUPU A KONCENTRÁCIE
Ustanovenia o sústredení sa na tematické ciele a o investičných prioritách zlepšujú strategické zameranie programov. Programy si môžu vybrať priority z tematických zoznamov s príslušnými investičnými prioritami, v prípade
ktorých prinesie spolupráca tú najvyššiu pridanú hodnotu. Okrem toho sa prísnejšie určili kritériá výberu, aby
sa zaistilo financovanie skutočne spoločných činností. Programy sa tiež podrobia hodnoteniu výkonnosti.
Vzhľadom na možný presah medzi existujúcimi a budúcimi makroregiónmi, morskými panvami a prechodnými
programovými oblasťami sa v navrhovanom nariadení jasne predpokladá, že nadnárodná spolupráca môže
podporiť aj rozvoj a zavádzanie stratégií makroregiónov.

DÔRAZ NA ZJEDNODUŠENIE, SPREHĽADNENIE A ODSTRÁNENIE BYROKRACIE
Stanovujú sa zjednodušené podmienky v oblasti realizácie, správy finančných prostriedkov a kontroly. Napríklad
sa znížil počet orgánov zapojených do realizácie programov a presnejšie sa definovali úlohy a zodpovednosti.
Navrhuje sa aj súbor zlepšených ukazovateľov.
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7

Európske zoskupenie
územnej spolupráce

M

iestni a regionálni partneri od roku 2006 vytvárajú európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS).
Spoločný právny rámec im pomáha prekonávať zložité rozdiely medzi vnútroštátnymi pravidlami a nariadeniami. Komisia navrhuje výrazné úpravy, ktoré sa týkajú nasledujúcich prvkov súčasného nariadenia o EZÚS:
• jednoduchšie zriaďovanie EZÚS,
• prehodnocovanie rozsahu činnosti,
• otváranie sa EZÚS regiónom mimo EÚ,
• jasnejšie pravidlá činnosti v oblasti prijímania zamestnancov, výdavkov a ochrany veriteľov a
• praktická spolupráca pri poskytovaní verejných a miestnych služieb.

VÄČŠIA PRUŽNOSŤ ČLENSTVA
Združenia EZÚS sa už istý čas snažia zahŕňať aj členov z krajín mimo EÚ. Podľa tohto nariadenia by to bolo za
určitých podmienok možné. V prípade, že združenia EZÚS zahŕňajú členov len z jedného členského štátu a tretej
krajiny, zmluva o spolupráci s tretími krajinami si bude vyžadovať ďalší právny základ.

PRAVIDLÁ ZRIAĎOVANIA ZDRUŽENIA EZÚS A SÚHLAS
OD PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV
Kritériá pre súhlas alebo odmietnutie združenia EZÚS vnútroštátnymi orgánmi sú uvedené a navrhuje sa obmedzený
čas na preskúmanie a rozhodnutie.
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Tabuľky a grafy
SYSTÉM POLITIKY SÚDRŽNOSTI
2007-2013
Ciele
Konvergencia

EFRR
ESF

2014-2020
Zámery

Kategória
regiónov

Fondy

Investície do rastu
a pracovných miest

Menej rozvinuté
regióny

EFRR
ESF

Konvergencia
– degresívny
prechodný systém

Prechodné
regióny

Regionálna
konkurencieschopnosť
a zamestnanosť
Degresívny prechodný
systém
Kohézny fond
Regionálna
konkurencieschopnosť
a zamestnanosť

EFRR
ESF

Európska územná
spolupráca

EFRR

Kohézny fond
Rozvinutejšie
regióny
Európska územná
spolupráca

EFRR
ESF
EFRR

ROZPOČET NA POLITIKU SÚDRŽNOSTI PO ROKU 2013 (CENY Z ROKU 2011)

Nástroj „Spájame Európu“ v oblasti
dopravy, energetiky a IKT
EUR 40 billion
Ďalšie vyčlenené finančné prostriedky
pre najodľahlejšie a severné regióny
0,9 miliárd EUR

Kohézny fond *
68,7 miliárd EUR

Spolupráca
11,7 miliárd EUR

Rozvinutejšie regióny
53,1 miliárd EUR

CELKOVO

336 miliárd EUR

Nástroj „Spájame Európu“
v oblasti dopravy, energetiky
a IKT
40 miliárd EUR
CELKOVO

Prechodné regióny
39 miliárd EUR

Menej rozvinuté regióny
162,6 miliárd EUR

376 miliárd EUR

* 10 miliárd EUR z Kohézneho
fondu sa vyčlení na nový nástroj
„Spájame Európu“
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OPRÁVNENOSŤ PRE MENEJ ROZVINUTÉ REGIÓNY
2007-2013

2014-2020

Regióny úrovne NUTS 2, ktorých HDP na obyvateľa
je menej než 75 % priemeru EÚ

Bez zmeny

Prechodná podpora regiónov, ktoré by naďalej
spĺňali konvergentný cieľ, ak by prahová hodnota
zostala na 75 % priemeru HDP EÚ-15 a nie EÚ-25

Samostatná kategória pre prechodné regióny

Kohézny fond: Členské štáty, ktorých HND na
obyvateľa je menej než 90 % priemeru HND EÚ-27

Bez zmeny

Prechodná podpora členských štátov, ktoré by boli
oprávnené čerpať prostriedky z Kohézneho fondu,
ak by prahová hodnota zostala na 90 % priemeru
HND EÚ-15 a nie EÚ-27

Prechodná podpora členských štátov oprávnených
čerpať prostriedky z Kohézneho fondu v roku 2013,
ktorých HND na obyvateľa presahuje 90 % priemernej
hodnoty HND na obyvateľa EÚ-27

OPRÁVNENOSŤ PRE PRECHODNÉ REGIÓNY
2007-2013

2014-2020

Prechodná podpora regiónov úrovne NUTS 2, ktoré by
naďalej spĺňali konvergentný cieľ, ak by prahová hodnota zostala na 75 % HDP priemeru EÚ-15 a nie EÚ-25
(Konvergencia – degresívny prechodný systém)

Regióny úrovne NUTS 2, ktorých HDP na obyvateľa je
medzi 75 % a 90 % priemeru HDP EÚ-27 s diferencovaným
prístupom k regiónom, ktoré spĺňajú konvergentný
cieľ v období 2007-2013

Prechodná podpora regiónov úrovne NUTS 2, ktoré
boli zahrnuté v cieli 1 v období 2000-2006, ktorých
HDP však presiahol 75 % priemerného HDP EÚ-15
(Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
– začleňujúce sa regióny)

OPRÁVNENOSŤ PRE ROZVINUTEJŠIE REGIÓNY
2007-2013

2014-2020

Všetky regióny úrovne NUTS 2 mimo konvergentného cieľa a nezahrnuté do degresívnej prechodnej
podpory

Regióny úrovne NUTS 2, ktorých HDP na obyvateľa
je nad 90 % priemeru HDP EÚ-27 s diferencovaným
prístupom k regiónom, ktoré spĺňajú konvergentný
cieľ v období 2007-2013

Prechodná podpora regiónov úrovne NUTS 2, ktoré
boli zahrnuté v cieli 1 v období 2000-2006, ktorých
HDP však presiahol 75 % priemeru HDP EÚ-15
(Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť – začleňujúce sa regióny)

16 |

Simulácia oprávnenosti na roky 2014-2020
HDP na obyvateľa (PPS), index EÚ-27=100
< 75 (menej rozvinuté regióny)

Kanárske ostrovy

75 – 90 (prechodné regióny)
>= 90 (rozvinutejšie regióny)

Guyana

Guadeloupe
Martinik

Réunion

Azorské ostrovy
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