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Glosár
Berlínska metóda: Metodika vytvorená v roku 1999 pre prideľovanie finančných
prostriedkov na súdržnosť, ktorá je založená na regionálnej prosperite, prosperite
krajiny a na nezamestnanosti. Hoci zameranie tejto metódy zostáva nezmenené, jej
kritériá sa s každým programovým obdobím vyvíjali, aby odrážali nové výzvy a ciele
politík.

Európska územná spolupráca (EÚS): Rámec pre medziregionálnu, cezhraničnú
a nadnárodnú spoluprácu, ktorým sa riadi dialóg o politikách a vykonávaní spoločných
opatrení. Je financovaný z EFRR.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR): Fond, ktorý má posilňovať
hospodársku a sociálnu súdržnosť v celej Európskej únii tým, že bude odstraňovať
regionálne rozdiely prostredníctvom finančnej podpory prioritných oblastí: inovácií
a vývoja, digitálnej agendy, malých a stredných podnikov a nízkouhlíkového
hospodárstva.

Európsky sociálny fond plus (ESF+): Fond EÚ v rozpočtovom období 2021 – 2027
na vytváranie vzdelávacích a pracovných príležitostí a zlepšovanie situácie ľudí
ohrozených chudobou. Na rozdiel od svojho predchodcu, Európskeho sociálneho
fondu, zahŕňa ESF+ iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Fond európskej
pomoci najchudobnejším osobám.

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD): Nástroj, ktorý
má pomáhať najchudobnejším členom spoločnosti tým, že kombinuje potravinovú
pomoc a základnú materiálnu pomoc s dlhodobými opatreniami sociálneho začlenenia,
a ktorého cieľom je vyviesť tieto osoby z chudoby.

GR REGIO: Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku
Hrubý domáci produkt (HDP): Štandardné meradlo bohatstva krajiny: peňažná
hodnota všetkých tovarov a služieb vyprodukovaných v danom období v určitej
ekonomike.

Hrubý národný dôchodok (HND): Štandardné meradlo bohatstva krajiny
založené na príjmoch z domácich zdrojov a zo zahraničia.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI): Program v rámci
záruky pre mladých ľudí na podporu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani sa
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nezúčastňujú na vzdelávaní alebo odbornej príprave, v regiónoch s mierou
nezamestnanosti nad 25 %.

Kohézny fond (KF): Fond EÚ na zníženie hospodárskej a sociálnej nerovnosti v EÚ
prostredníctvom financovania investícií v členských štátoch, ktorých hrubý národný
dôchodok na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ.

Menej rozvinutý región: Región, v ktorom je úroveň HDP na obyvateľa nižšia ako
75 % priemeru EÚ.

Miera AROPE označuje podiel osôb, ktoré sú ohrozené chudobou alebo sociálnym
vylúčením.

Miera NEET označuje podiel osôb, ktoré nie sú zamestnané ani sa nezúčastňujú
na vzdelávaní alebo odbornej príprave. Zahŕňa nezamestnaných ľudí a neaktívne
osoby.

Najvzdialenejšie regióny: Klasifikácia označujúca deväť regiónov v Európskej únii:
päť francúzskych zámorských departementov a francúzske zámorské spoločenstvo –
Svätý Martin, španielske autonómne spoločenstvo Kanárske ostrovy a portugalské
autonómne regióny Madeira a Azory. Tieto regióny čelia určitým obmedzeniam
(odľahlosť, ostrovná poloha, malá rozloha, obtiažne topografické a klimatické
podmienky, hospodárska závislosť atď.), čo má vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj.

Nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU): Nariadenie EÚ, ktorým sa riadi
niekoľko fondov zdieľaného riadenia. Na obdobie 2014 – 2020 je to nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Na obdobie 2021 – 2027 je to návrh
Komisie, uverejnený v máji 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá, ktorými sa bude riadiť
sedem fondov: Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, Európsky sociálny
fond plus, Európsky námorný a rybársky fond, Fond pre azyl a migráciu, Fond
pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza.

Nástroj na prepájanie Európy (NPE): Nástroj, ktorý slúži na určovanie
investičných priorít a poskytovanie finančnej pomoci v odvetviach energetiky, dopravy
a informačných technológií s cieľom vytvoriť vysoko výkonnú, udržateľnú a prepojenú
infraštruktúru. Tento nástroj riadi priamo Komisia.

Nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely (NUTS): Klasifikácia
používaná v regionálnych štatistikách a pri prideľovaní finančných prostriedkov, ktoré
rozdeľuje členské štáty na regióny troch kategórií podľa existujúceho vnútroštátneho
správneho členenia a špecifických prahových hodnôt pre počet obyvateľov. Od väčších
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oblastí po menšie oblasti sú to: NUTS 1 (3 až 7 miliónov obyvateľov), NUTS 2 (800 000
až 3 milióny) a NUTS 3 (150 000 až 800 000).

Politika súdržnosti: Hlavná investičná politika EÚ, ktorej cieľom je zmenšiť
hospodárske a sociálne rozdiely medzi regiónmi a členskými štátmi podporou tvorby
pracovných miest, konkurencieschopnosti podnikov, hospodárskeho rastu,
udržateľného rozvoja a cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce. Je financovaná
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu plus
(ESF+) a Kohézneho fondu.

Prechodný región: Región, v ktorom je HDP na obyvateľa od 75 % do 90 % (2014 –
2020) alebo 75 % a 100 % (2021 – 2027) priemeru EÚ.

Prémia: Dodatočná platba dopĺňajúca základné regionálne pridelené finančné
prostriedky s ohľadom na rôzne sociálno-ekonomické a environmentálne kritériá.

Programové obdobie: Obdobie, v ktorom sa plánujú a vykonávajú výdavky EÚ.
Rozvinutejší región: Región, v ktorom HDP na obyvateľa prevyšuje 90 % (2014 –
2020) alebo 100 % (2021 – 2027) priemeru EÚ.

Severné riedko osídlené regióny: Regióny najsevernejšej časti Švédska
a nejsevernejšej a východnej časti Fínska.

Stratégia Európa 2020: Desaťročná stratégia EÚ vyhlásená v roku 2010 na podporu
rastu a tvorby pracovných miest.

Štandard kúpnej sily (Purchasing power standard – PPS): Umelá menová
jednotka, ktorá sa používa na vyjadrenie súhrnov národných účtov upravených
o rozdiely v cenovej hladine medzi členskými štátmi.

Viacročný finančný rámec (VFR): Výdavkový plán EÚ, v ktorom sú stanovené
priority (na základe cieľov príslušnej politiky) a stropy, spravidla na sedemročné
obdobie. Poskytuje štruktúru, v rámci ktorej sa stanovujú ročné rozpočty EÚ,
a obmedzuje výdavky v každej kategórii výdavkov. Súčasný VFR sa vzťahuje na obdobie
2014 – 2020.

Záchranná sieť: Minimálny prídel vyjadrený ako percentuálny podiel pridelených
finančných prostriedkov získaných v predchádzajúcom programovom období.
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Zhrnutie
I Európska komisia navrhla, aby EÚ v budúcom programovom období 2021 – 2027

vynaložila 373 mld. EUR na politiku súdržnosti, ktorá má znižovať rozdiely medzi
chudobnými a bohatými európskymi regiónmi. Financovanie politiky súdržnosti sa
členským štátom poskytuje prostredníctvom troch fondov: Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) a Kohézneho
fondu (KF).

II Aká časť celkového rozpočtu EÚ bude na politiku súdržnosti venovaná, je v zásade

politické rozhodnutie. Suma pridelená každému členskému štátu je upravená
množstvom procesov, ktoré sú od obdobia 2000 – 2006 v podstate podobné. Komisia
zverejnila svoje návrhy metodiky prideľovania finančných prostriedkov na obdobie
2021 – 2027 ako súčasť omnoho širších návrhov nariadenia o spoločných
ustanoveniach, ktoré upravuje fungovanie troch uvedených fondov zdieľaného
riadenia spolu so štyrmi ďalšími menšími fondmi. Postupy určovania súm, ktoré majú
členské štáty k dispozícii, sú pomerne komplikované. Cieľom tohto rýchleho
preskúmania veci je preto tieto postupy stanoviť v rámci kontextu s cieľom pomôcť
zainteresovaným stranám pochopiť dôvody a fungovanie týchto postupov.

III V rámci politiky súdržnosti Komisia navrhuje prideliť celkovú sumu 326,3 mld. EUR
na EFRR/ESF+ a zvyšok, t. j. 46.7 mld. EUR, na KF. Prvá uvedená suma sa vzťahuje
na dva hlavné ciele: Investovanie do zamestnanosti a rastu (316,8 mld. EUR)
a Európska územná spolupráca (9,5 mld. EUR). Postupy prideľovania finančných
prostriedkov sa líšia:
o

V rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu sa používajú rôzne postupy
pre tri kategórie regionálneho bohatstva (menej rozvinuté, prechodné
a rozvinutejšie). Hlavným kritériom určujúcim objem financovania je relatívna
prosperita, regióny však môžu získať ďalšie prémie súvisiace so sociálnoekonomickými a environmentálnymi faktormi: nezamestnanosť, konkrétne
nezamestnanosť mladých ľudí, vzdelanie, emisie skleníkových plynov a migrácia.
Posledné dva z týchto faktorov sa navrhujú po prvýkrát na obdobie 2021 – 2027.

o

Finančné prostriedky na cieľ Európska územná spolupráca sa prideľujú regiónom
predovšetkým na základe dotknutého obyvateľstva.

o

Finančné prostriedky z KF sú k dispozícii členským štátom, ktorých bohatstvo je
nižšie ako 90 % priemeru EÚ. Finančné zdroje sa prideľujú na základe
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oprávneného obyvateľstva a rozlohy členských štátov a upravujú sa s ohľadom
na relatívnu prosperitu.
Podľa relatívneho bohatstva sa celkovo stanovuje len niečo viac ako 80 % pridelených
finančných prostriedkov.

IV Tak ako v predchádzajúcich obdobiach pridelené finančné prostriedky, ktoré sú

výsledkom uvedených postupov, podliehajú ďalším úpravám, ktorých cieľom je
zmierniť výrazné výkyvy v sumách, ktoré jednotlivé členské štáty získali. Tieto úpravy
majú podobu stropov, limitujúcich maximálny objem pohľadávok, a záchranných sietí,
ktoré zaručujú minimálny objem financovania.

V Komisia navrhuje dve dodatočné úpravy po zohľadnení stropov a záchranných sietí.
Po prvé, Komisia navrhla zachovať prevod vo výške 11 mld. EUR z KF do priamo
riadeného Nástroja na prepájanie Európy (NPE). A nezávisle od svojho návrhu
nariadenia o spoločných ustanoveniach Komisia navrhla metodiku prideľovania
finančných prostriedkov na ESF+ s cieľom rozlišovať pridelené finančné prostriedky
pre ESF+ (spolu 100 mld. EUR) a EFRR na úrovni členských štátov. Hlavným kritériom je
podiel zdrojov ESF, ktoré dostal každý členský štát na obdobie 2014 – 2020, upravený
podľa dvoch ďalších kritérií, ktoré súvisia s nezamestnanosťou mladých ľudí
a sociálneho začlenenia.

VI Návrh Komisie by znamenal, že členské štáty by dostali v rokoch 2021 – 2027

celkovo o 10 % menej finančných prostriedkov na politiku súdržnosti ako
v predchádzajúcom období. Významným faktorom zmien v prideľovaní jednotlivých
finančných prostriedkov je zmenená miera prosperity mnohých regiónov (a niektorých
členských štátov), ktorá vedie k prehodnoteniu ich postavenia (napríklad z menej
rozvinutých na prechodné). Účinok stropov a záchranných sietí znamená, že finančné
prostriedky v rámci politiky súdržnosti by sa pre žiaden členský štát nezvýšili o viac ako
8 % alebo neznížili o viac ako 24 %. Podľa návrhu by celkový podiel finančných
prostriedkov určených na politiku súdržnosti pridelený menej rozvinutým regiónom
zostal rovnaký vo výške 75 % dostupných finančných prostriedkov.

VII Záverečná fáza procesu prebieha mimo metodiky navrhnutej Komisiou, a to

v rámci politických rokovaní s EÚ a členskými štátmi. V predchádzajúcich obdobiach
viedli tieto rokovania k dodatočným prideleným finančným prostriedkom pre niektoré
členské štáty a regióny. Podľa revidovaného harmonogramu z februára 2019 v súlade
so závermi Európskej rady sa má na jeseň 2019 dosiahnuť kompromis o viacročnom
finančnom rámci (VFR) a krátko potom sa majú dokončiť rokovania.
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Úvod
01 Politika súdržnosti, ktorá je navrhnutá „na podporu hospodárskej, sociálnej

a územnej súdržnosti medzi členskými štátmi“ je jednou z najvýznamnejších oblastí
činnosti Európskej únie (EÚ), ktorá predstavuje približne tretinu jej rozpočtu. Každý
členský štát je pri plnení cieľov oprávnený vynaložiť pevne stanovenú sumu, ktorá sa
poskytuje prostredníctvom rôznych mechanizmov financovania. Postupy určovania
súm, ktoré majú členské štáty k dispozícii, sú pomerne komplikované. Cieľom tohto
rýchleho preskúmania veci je tieto postupy stanoviť v rámci kontextu s cieľom pomôcť
čitateľom pochopiť dôvody a fungovanie týchto procesov.

02 Keďže tento rýchly prieskum prípadov nie je audítorskou správou, neobsahuje

žiadne audítorské úsudky, závery alebo odporúčania týkajúce sa auditu. Zamerali sme
sa na navrhované prideľovanie finančných prostriedkov v oblasti súdržnosti
na nasledujúce programové obdobie 2021 – 2027, o ktorom by zákonodarcovia EÚ
mali rozhodnúť v nasledujúcich 12 mesiacoch. V príslušných prípadoch tieto návrhy
porovnávame s predchádzajúcimi obdobiami. Preskúmanie má takúto štruktúru:
o

hlavné zásady, ktorými sa riadi postup prideľovania finančných prostriedkov,
a prehľad postupu prideľovania finančných prostriedkov,

o

počiatočné sumy finančných prostriedkov pridelených členským štátom
skladajúce sa z niekoľkých fáz,

o

následné úpravy objemu počiatočnej sumy pridelených finančných prostriedkov
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Zásady prideľovania finančných
prostriedkov a prehľad postupu
Zásady prideľovania finančných prostriedkov

03 V súlade s cieľom zmluvy1 je politika súdržnosti zameraná na odstránenie

rozdielov medzi chudobnými a bohatými európskymi regiónmi. V súlade s touto
politikou vychádza prideľovania prostriedkov z hlavnej zásady, že zdroje smerujú
do najchudobnejších krajín a regiónov. Rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach
však v rámci viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 nie sú
z financovania z Kohézneho fondu vylúčené ani bohatšie regióny. Podľa Komisie je to
preto, že mnohé z najväčších výziev (akými sú globalizácia a prechod na nízkouhlíkové
hospodárstvo) stále viac ovplyvňujú mnohé regióny v celej EÚ vrátane rozvinutejších
regiónov.2

04 Metodika prideľovania finančných prostriedkov bola zavedená na programové

obdobie 2000 – 2006 3 a celkový prístup sa odvtedy relatívne nezmenil. Kritériom, ktoré
má najväčší vplyv na to, koľko prostriedkov členské štáty a regióny získajú, zostáva
relatívne bohatstvo 4. V postupe prideľovania finančných prostriedkov sa používajú
aj ďalšie kritériá odrážajúce politické priority, ale majú omnoho menšiu váhu.
V predchádzajúcich programových obdobiach sa používali kritériá týkajúce sa
pracovného trhu a vzdelania. Na programové obdobie 2021 – 2027 navrhuje Komisia
ako dodatočné kritériá migračné toky a emisie skleníkových plynov. V prílohe I sa
uvádzajú podrobnejšie informácie o vývoji kritérií. Keďže spoľahlivosť údajov a prijatie
členskými štátmi má kľúčový význam, Komisia využíva ako základ pre prideľovanie
prostriedkov údaje Eurostatu.

1

Článok 174 ZFEÚ.

2

Komisia EÚ, informačný prehľad, 29. mája 2018 a posúdenie vplyvu 2021 – 2027, SDW
(2018) 283 final.

3

Nazýva sa „Berlínska metóda“, ako bolo odsúhlasené na berlínskom samite v roku 1999.

4

Po preskúmaní alternatívnych ukazovateľov sa Komisia domnieva, že toto opatrenie je
najneutrálnejší a najspoľahlivejší ukazovateľ, ktorý odráža potreby a rozdiely medzi
regiónmi a členskými štátmi. Pozri správu GR REGIO z júla 2014 o hospodárskej, sociálnej
a územnej súdržnosti, s. 198.
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05 Do procesu sú zahrnuté mechanizmy vo forme stropov a záchranných sietí, aby sa

finančné prostriedky pridelené jednotlivým členským štátom medzi dvoma
programovými obdobiami príliš nelíšili.

06 Konečné rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov z VFR sa prijímajú

vo vysoko politickom kontexte. Keďže VFR je schválený jednomyseľne, výsledok
postupu prideľovania finančných prostriedkov musí byť prijateľný pre Európsky
parlament a všetky členské štáty. Obvykle sú nutné rozsiahle rokovania:
v predchádzajúcich obdobiach boli členským štátom pridelené dodatočné sumy, ktoré
neboli stanovené za použitia príslušných vzorcov. Konečné pridelenie finančných
prostriedkov predstavuje politický kompromis.

Prehľad postupu

07 Na obdobie 2021 – 2027 Komisia po prvýkrát do návrhu nariadenia o spoločných

ustanoveniach zahrnula opis metodiky prideľovania finančných prostriedkov 5. Návrh
obsahuje aj sumy pridelené členským štátom.

08 V ilustrácii 1 je uvedený prehľad návrhu Komisie týkajúceho sa prevedenia

celkových zdrojov EÚ na dané obdobie na finančné prostriedky vyčlenené na politiku
súdržnosti pre každý členský štát a pre každý fond. Všetky sumy uvedené v tomto
preskúmaní sú v bežných cenách, ak nie je uvedené inak.

5

Príloha XXII k návrhu nariadeniu o spoločných ustanoveniach COM (2018) 375 final. V tomto
návrhu sa predpokladá, že Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ na konci marca 2019. Vo
februári 2019 bola dohoda o možnom vystúpení Spojeného kráľovstva neistá. V tomto
preskúmaní teda na pripomienky súvisiace s brexitom neprihliadame.
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Ilustrácia 1 – Postup prideľovania finančných prostriedkov na fondy
politiky súdržnosti
VFR na obdobie 2021 – 2027 = 1 279 mld. EUR

Rozpočet
EÚ

Politika

Fondy

Okruh 2: Súdržnosť a hodnoty 442 mld. EUR

Erasmus +

Politika
súdržnosti
373 mld. EUR

Kohézny fond
46,7 mld. EUR

Vnútroštátne

Financovanie
pre najvzdialenejšie
a severné riedko
osídlené regióny

Cieľ Územná
spolupráca
9,5 mld. EUR

Regionálne

Regionálne/vnútroštátne

EFRR

EÚS
(Financované
z EFRR)

Národné stropy a záchranné siete

Úpravy
Konečné
sumy
pridelených
finančných
prostriedkov

Iné...

EFRR / ESF+
326,3 mld. EUR
Cieľ Investovanie do zamestnanosti
a rastu
316,8 mld. EUR

Ciele

Metóda
prideľovania
prostriedkov

Kreatívna Európa

Rozdelenie
KF

Zdroj: EDA.

ESF+

Pozn.: Finančné sumy sú uvedené v návrhoch Komisie na obdobie 2021 – 2027. Zahŕňajú financovanie,
ktoré nie je priamo pridelené členským štátom („prevody“): prevod 11,3 mld. EUR z KF do Nástroja
na prepájanie Európy (NPE), prevod 1,3 mld. EUR na technickú pomoc riadenú Komisiou (pre všetky
fondy), 1,2 mld. EUR na medziregiónalne zložky cieľa Európska územná spolupráca, 0,6 mld. EUR z EFRR
do Európskej mestskej iniciatívy a 0,2 mld. EUR na nadnárodnú spoluprácu v rámci ESF+.

09 Prvé fázy postupu sú tieto:
o

východiskovým bodom je celkový viacročný rozpočet EÚ na programové obdobie.
V máji 2018 Komisia uverejnila svoje návrhy na nasledujúce obdobie 2021 –
2027 6. Návrh Komisie predstavuje zvýšenie celkového rozpočtu o 18 % oproti
predchádzajúcemu obdobiu 2014 – 2020 (z 1 087 mld. EUR na 1 279 mld. EUR).
Po úpravách to zodpovedá 5 % 7.

6

COM (2018) 322 final a COM (2018) 321 final.

7

Informačný dokument EDA z júla 2018 „Návrh Komisie týkajúci sa viacročného finančného
rámca na obdobie 2021 – 2027“, odseky 4 a 6. Úpravy súvisia s potrebou zohľadniť infláciu
a brexit.

13
o

Z tejto celkovej sumy navrhuje Komisia prideliť 442 mld. EUR na „súdržnosť
a hodnoty“ a z nej 373 mld. EUR na politiku súdržnosti (o 10 % menej ako
v predchádzajúcom období). Pridelenie tejto druhej sumy je predmetom tohto
preskúmania. Na politiku súdržnosti prispievajú tri fondy: Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond plus (ESF+) a Kohézny fond
(KF).

o

Z celkových finančných prostriedkov na politiku súdržnosti vyčlenila EÚ pre KF
46,7 mld. EUR, pričom zvyšok pripadá na EFRR/ESF+, na ktoré sa finančné
prostriedky na začiatku prideľujú spoločne.

o

Celkovú sumu 326,3 mld. EUR na EFRR/ESF+ vyčleňuje EÚ na dva ciele:
Investovanie do zamestnanosti a rastu, na ktoré pripadá podstatná časť,
a Európska územná spolupráca. Malá suma (1,6 mld. EUR) je v rámci prvého cieľa
vyčlenená na podporu „najvzdialenejších a severných riedko osídlených
regiónov“.

10 V ďalšej fáze sa po prvýkrát určia pridelené finančné prostriedky pre jednotlivé

členské štáty – buď pre celú krajinu alebo pre regióny tejto krajiny. Pri počiatočnom
prideľovaní rôznych prvkov celkových dostupných finančných prostriedkov v oblasti
súdržnosti sa používajú rôzne procesy, ako sa uvádza v nasledujúcich častiach
a v prílohe II. Najskôr vysvetlíme prideľovanie finančných prostriedkov do EFRR/ESF+
a potom prideľovanie finančných prostriedkov do KF. Záverečná časť tejto časti
preskúmania sa týka následných úprav, vrátane stropov a záchranných sietí
a prideľovanie finančných prostriedkov na ESF+. V dokumente používame niekoľko
spracovaných príkladov na základe fiktívnych členských štátov alebo regiónov, ktorými
ilustrujeme výpočty.
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Počiatočná suma finančných
prostriedkov pridelených členským
štátom
Prostriedky pridelené na cieľ Investovanie do zamestnanosti
a rastu

11 Na prideľovanie finančných prostriedkov v súvislosti s dvoma cieľmi EFRR/ESF+ sa

používajú rôzne postupy. V rámci prvého cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu
je dôležitým kritériom relatívne bohatstvo regiónov 8. Komisia navrhuje túto
kategorizáciu na roky 2021 – 2027 (pozri tiež prílohu X):
o

Menej rozvinuté regióny, v ktorých je priemerný HDP na obyvateľa nižší ako 75 %
priemeru EÚ.

o

Prechodné regióny, v ktorých je priemerný HDP na obyvateľa od 75 % do 100 %
priemeru EÚ.

o

Rozvinutejšie regióny, v ktorých je priemerný HDP na obyvateľa vyšší ako priemer
EÚ.

Menej rozvinuté regióny

12 Pridelené finančné prostriedky pre menej rozvinuté regióny sa stanovujú v troch

krokoch a sú znázornené v prílohe III a):
1)

Rozdiel medzi HDP regiónu na obyvateľa a HDP v EÚ – rozdiel v prosperite – sa
vynásobí počtom obyvateľov regiónu.

2)

Na toto číslo sa uplatňuje koeficient, ktorý odráža relatívne bohatstvo členského
štátu, v ktorom sa región nachádza – pozri prílohu III b). Chudobný región
v chudobnej krajine preto dostáva viac ako rovnako chudobný región v menej
chudobnej krajine.

8

Komisia meria bohatstvo s použitím hrubého domáceho produktu (HDP) a hrubého
národného dôchodku (HND) s úpravami odrážajúcimi kúpnu silu alebo bez úprav. Tieto
pojmy sú vysvetlené v glosári.
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3)

Regióny môžu získať ďalšie prémie súvisiace so sociálno-ekonomickými
a environmentálnymi faktormi: nezamestnanosť a konkrétne nezamestnanosť
mladých ľudí, vzdelanie, emisie skleníkových plynov a migrácia – pozri
prílohu III c).

13 Spracovaný príklad postupu pre menej rozvinuté regióny pre fiktívny región je

uvedený v tabuľke 1.

Tabuľka 1 – Spracovaný príklad výpočtu individuálneho pridelenia
finančných prostriedkov pre menej rozvinuté regióny
Región
Krok 1:

Krok 2:

(1) Regionálny HDP na obyvateľa
(2) HDP EÚ na obyvateľa
(3) Rozdiel v prosperite = (2)-(1)
(4) Počet obyvateľov regiónu
(5) Počiatočná teoretická suma = (3) x (4) x 7 rokov
HND krajiny na obyvateľa
(6) Zodpovedajúci koeficient (pozri prílohu III b)
(7) Individuálne pridelené finančné prostriedky = (5) x (6)

Počet nezamestnaných ľudí (a)
Miera nezamestnanosti (b)
Prémia 1
Priemer pre menej rozvinuté regióny (c)
Nezamestnanosť
Počet osôb presahujúci priemer
(8) Suma prémie = (d) x 500 EUR x 7 rokov
Počet nezamestnaných mladých ľudí (a)
Miera nezamestnanosti mladých ľudí (b)
Prémia 2
Krok 3
Priemer pre menej rozvinuté regióny (c)
Nezamestnanosť
(príklad
Počet ľudí presahujúci priemer
mladých ľudí
pre 3 prémie)
(ak b>c) (d) = (a) - [(a)/(b)x(c)]
(9) Suma prémie = (d) x 500 EUR x 7 rokov
Národné emisie CO2 (a)
Prémia 3
Cieľ na rok 2030 (b)
Emisie
Suma presahujúca cieľ (ak a > b)
skleníkových
(c) = (a) - (b)
plynov
Podiel regiónu na počte obyvateľov krajiny (d)
(10) Suma prémie = (c) x (d) x €1 x 7 rokov
Pridelené rozpočtové

= (7) + (8) + (9) + (10)

15 000 EUR
25 000 EUR
10 000 EUR
3 500 000
245 mld. EUR
90 % priemeru
EÚ
1,3 %
3 185 mil. EUR
300 000
13,2 %
13,5 %
0
0 EUR
60 000
35,0 %
32,6 %
4 114
14.4 mil. EUR
200 mil. t
175 mil. t
25 mil. t
10,0 %
17,5 mil. t
3 216,9 mil. t

Zdroj: EDA na základe návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach predloženého Komisiou,
príloha XXII, ods. 1 písm. a) až g).
Poznámka: Nie je to úplný postup prideľovania finančných prostriedkov, keďže v príklade sa neukazuje
prideľovanie všetkých prémií.
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Prechodné regióny

14 Komisia navrhuje, aby prechodné regióny v období 2021 – 2027 boli regiónmi,

v ktorých je HDP na obyvateľa medzi 75 % a 100 % priemeru EÚ9. V období 2014 –
2020 bol ekvivalent 75 % až 90 % priemeru EÚ. Regióny v kategórii 90 % až 100 % boli
predtým klasifikované ako rozvinutejšie regióny – pozri bod 16. Touto zmenou sa
výrazne rozširuje počet obyvateľov, na ktorých sa vzťahuje táto kategória, z 15 %
na viac ako 25 % obyvateľstva EÚ. Prechod z postavenia rozvinutejšieho regiónu
na prechodný región má taký účinok, že dotknuté regióny obvykle prijímajú viac
finančných prostriedkov na oblasť súdržnosti. Komisia túto zmenu odôvodňuje
pretrvávajúcimi štrukturálnymi problémami regiónov so strednými príjmami,
ku ktorým sa postupne približujú menej prosperujúce, ale rýchlo sa rozvíjajúce
regióny10, pričom rozvinutejšie regióny ich stále nechávajú za sebou. Krajinami, ktoré
sú najviac postihnuté touto zmenou, sú Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Slovinsko
a Holandsko. V rámci tohto rozšírenia škály prechodných regiónov sú mechanizmy
navrhovaného postupu prideľovania finančných prostriedkov v rokoch 2021 – 2027
vo všeobecnosti podobné ako v období 2014 – 2020.

15 Prideľovanie prostriedkov prebieha v štyroch krokoch, ktoré sú uvedené
v prílohe IV:

1)

Je určená minimálna úroveň podpory (18 EUR na obyvateľa na rok) pred
prémiami. Je to teoretická počiatočná suma na obyvateľa, ktorú by región dostal,
keby bol rozvinutejší 11.

2)

Vypočíta sa maximálna úroveň podpory pred prémiami. To predstavuje 60 %
z pridelenej sumy na obyvateľa, ktorú by región dostal, keby bol menej rozvinutý
(bod 12), s HDP na obyvateľa na úrovni 75 % priemeru EÚ 12.

3)

Podpora pre daný región je potom stanovená podľa relatívneho HDP regiónu
na obyvateľa oproti priemeru EÚ v rozsahu určenom minimálnou a maximálnou
hranicou, ako je uvedené vyššie. Spracovaný príklad je uvedený v ilustrácii 2

9

Článok 102 ods. 2 písm. b) návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach predloženého
Komisiou (COM (2018) 375 final).

10

S. 198 šiestej správy o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, GR REGIO, júl 2014.

11

Návrh nariadenia o spoločných ustanoveniach predložený Komisiou, príloha XXII, ods. 2
písm. a ods. 3.

12

Tamtiež, ods. 1 písm. a) a b).
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a týka sa regiónu s HDP na obyvateľa na úrovni 87,8 % priemeru EÚ. Z ilustrácie
vyplýva, že región by získal 50 EUR na obyvateľa a rok.
4)

Členské štáty môžu získať rovnaké ďalšie prémie ako v prípade menej rozvinutých
regiónov (príloha III c) v súvislosti so sociálno-ekonomickými
a environmentálnymi faktormi: nezamestnanosť a konkrétne nezamestnanosť
mladých ľudí, vzdelanie, emisie skleníkových plynov a migrácia.

Ilustrácia 2 – Spracovaný príklad výpočtu počiatočnej sumy pridelených
finančných prostriedkov pre fiktívny prechodný región

Pridelené finančné prostriedky na rok a obyvateľa
(v EUR)

8

Maximálna suma pridelených finančných prostriedkov na obyvateľa

80 EUR

7

6

5

x

50 EUR

Región B

4

3

2

18 EUR

Minimálna suma pridelených
finančných prostriedkov na obyvateľa

1

0

75 %

80 %

85 %

87,8 %

90 %

95 %

100 %

HDP na obyvateľa vyjadrený vo vzťahu k priemeru EÚ

Zdroj: EDA na základe prílohy XXII ods. 2 písm. a) a b).
Poznámka: V grafe je znázornené, ako v prípade tohto regiónu jeho bohatstvo na úrovni 87,8 %
priemeru EÚ vedie k prideleným finančným prostriedkom na obyvateľa vo výške 50 EUR ročne.

Rozvinutejšie regióny

16 Rozvinutejšie regióny sú regióny, v ktorých je HDP na obyvateľa vyšší ako priemer

EÚ 13. Metodika prideľovania prostriedkov sa líši od tých, ktoré boli predtým opísané,
ale vo všeobecnosti je podobná metodike platnej pre obdobie 2014 – 2020. Ako je
znázornené v prílohe V a), existujú tri kroky:
1)

13

Komisia vypočíta celkové financovanie pre rozvinutejšie regióny vynásobením
sumy na osobu na rok počtom obyvateľov týchto regiónov.

Článok 102 ods. 2 písm. c) návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach predloženého
Komisiou (COM(2018) 375).
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2)

Suma z tejto celkovej sumy, ktorá sa potom pridelí každému regiónu, sa zakladá
na údajoch týkajúcich sa siedmich demografických a sociálno-ekonomických
ukazovateľov. Tieto ukazovatele majú rôzne váhy, a to od 20 % v prípade
obyvateľstva a dosiahnutého vzdelania až po 2,5 % v prípade hustoty
obyvateľstva. Ukazovatele a ich váha sú v prílohe V b). Podiel každého regiónu sa
vypočíta pre každý ukazovateľ a uplatní sa na celkové finančné prostriedky, čím sa
stanovia pridelené finančné prostriedky pre každý región. Spracovaný príklad tejto
metódy pre prvý ukazovateľ je uvedený v tabuľke 2.

3)

Ako posledný krok možno v prípade potreby pridať prémie súvisiace s emisiami
skleníkových plynov a migráciou s použitím rovnakých postupov ako v prípade
menej rozvinutých a prechodných regiónov.

Tabuľka 2 – Spracovaný príklad metódy prideľovania finančných
prostriedkov pre rozvinutejšie regióny – simulácia založená
na ukazovateli 1 (počet obyvateľov)
Krok 1: Dostupné zdroje pre všetky
rozvinutejšie regióny
(s výnimkou prémií)

Krok 2

Región
(1) Zamestnanci spolu
(2) Pridelené rozpočtové prostriedky na obyvateľa
(3) Celkové finančné prostriedky pre rozvinutejšie
(4) Počet obyvateľov regiónu
(5) Celkový počet obyvateľov rozvinutejších regiónov
(6) Podiel obyvateľstva = (4) / (5)
(7) Podiel ukazovateľa 1 na dostupných zdrojoch
(8) Podiel pre región s upravenou stupnicou = (7) x (6)
(9) Konečná suma pridelených finančných prostriedkov
pre región na základe ukazovateľa 1 = (8) x (3)

208 mil.
18 EUR
26,2 mld. EUR
6 mil.
208 mil.
2,9 %
20 %
0,6 %
151 mil. EUR

Zdroj: EDA na základe návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach predloženého Komisiou,
príloha XXII ods. 3 a 4.

17 Podobne ako na obdobie 2014 – 2020 Komisia v rámci tohto cieľa tiež navrhuje

vyčleniť finančné prostriedky vo výške 1,6 mld. EUR pre najvzdialenejšie a severné
riedko osídlené regióny. Finančné prostriedky by sa prideľovali na základe počtu
obyvateľov.

Pridelenie finančných prostriedkov na cieľ Európska územná
spolupráca

18 Ciele politiky súdržnosti súvisiace s cieľom Európska územná spolupráca sa

financujú prostredníctvom EFRR. Prideľovanie finančných prostriedkov v rámci tohto
cieľa je založené na štyroch oblastiach činnosti (príloha VI a)): pozemná cezhraničná
spolupráca, námorná spolupráca, nadnárodná spolupráca a spolupráca

19
v najvzdialenejších regiónoch. Na obdobie 2021 – 2027 Komisia navrhuje vyčleniť
na tento cieľ sumu 9,5 mld. EUR 14, pričom na jednotlivé oblasti pripadajú rôzne sumy.
V rámci každej oblasti by sa financovanie prideľovalo oprávneným regiónom na základe
počtu obyvateľov – pozri prílohu VI b). Väčšina finančných prostriedkov je určená
pre oblasť pozemnej spolupráce.

19 Spracovaný príklad financovania v rámci cieľa Európska územná spolupráca je
uvedený v tabuľke 3.

Tabuľka 3 – Spracovaný príklad výpočtu finančných prostriedkov
pridelených členskému štátu v rámci cieľa Európska územná spolupráca
Členský štát
(1) Podiel členského štátu na celkovom počte obyvateľov regiónov pozdĺž
pozemných hraníc
(2) Podiel na celkovom počte obyvateľov žijúcich vo vzdialenosti menej ako 25 km
A. Územná cezhraničná
od hranice
spolupráca
(3) Vážený podiel = 60 %x(1) + 40 %x(2)
(4) Celkové financovanie určené na túto oblasť
(5) Pridelené finančné prostriedky na túto oblasť = (3)x(4)

B. Námorná
spolupráca*

C. Nadnárodná
spolupráca*
D. Spolupráca
najvzdialenejších
regiónov

5,0 %
10,0 %
7,0 %
5,0 mld. EUR
350 mil. EUR

(1) Podiel členského štátu na celkovom počte obyvateľov regiónov pozdĺž pobrežnej
1,0 %
hranice
(2) Podiel na celkovom počte obyvateľov žijúcich vo vzdialenosti menej ako 25 km
2,0 %
od pobrežia
(3) Vážený podiel = 60 %x(1) + 40 %x(2)
1,4 %
(4) Celkové financovanie určené na túto oblasť
1,35 mld. EUR
(5) Pridelené finančné prostriedky na túto oblasť = (3)x(4)
19 mil. EUR
(1) Podiel obyvateľstva členského štátu v EÚ
(2) Celkové financovanie určené na túto oblasť
(3) Pridelené finančné prostriedky na túto oblasť = (1)x(2)
(1) Podiel obyvateľstva členského štátu v najvzdialenejších regiónoch EÚ
(2) Celkové financovanie určené na túto oblasť
(3) Pridelené finančné prostriedky na túto oblasť = (1)*(2)

E. Celkové pridelené finančné prostriedky na EÚS na obdobie 2021 – 2027 = A(5) + B(5) + C(3) + D(3)

5,0 %
1,65 mld.
82,5 mil. EUR
8,0 %
0,3 mld. EUR
24 mil. EUR
475,5 mil. EUR

Zdroj: EDA na základe návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach predloženého Komisiou,
príloha XXII ods. 8, a prezentácie Európskej komisie s názvom Metodika na stanovenie pridelených
finančných prostriedkov podľa členských štátov.
* V návrhu nariadenia o EÚS (COM (2018) 374 final) je nadnárodná a námorná spolupráca jednou
zložkou s rozpočtom 3 mld. EUR. Rozdelenie (1,35 mld. EUR a 1,65 mld. EUR) je len na účely pridelenia
prostriedkov členským štátom.
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V návrhu nariadenia o EÚS (COM (2018) 374 final) sa rozlišuje päť zložiek: cezhraničná
spolupráca, nadnárodná a námorná spolupráca (dve odlišné oblasti v postupe prideľovania
finančných prostriedkov), spolupráca najvzdialenejších regiónov, medziregionálna
spolupráca a medziregionálne investície do inovácií. Dve medziregionálne zložky, na ktoré
pripadá 1,2 mld. EUR, sa neprideľujú členským štátom.

20

Prideľovanie finančných prostriedkov na Kohézny fond

20 Finančné prostriedky z Kohézneho fondu sú oprávnené čerpať členské štáty

s HND na obyvateľa nižším ako 90 % priemeru EÚ. Na obdobie 2021 – 2027 navrhla
Komisia prideliť na KF spolu 46,7 mld. EUR, čo je o 45 % menej ako v predchádzajúcom
období. Komisia toto výrazné zníženie vysvetľuje tým, že členské štáty, ktoré pristúpili
do EÚ v rokoch 2004 a 2007, majú zníženú potrebu veľkých investícií do dopravnej
a environmentálnej infraštruktúry. V praxi toto znížené financovanie z KF kompenzujú
vyššie finančné prostriedky z EFRR a ESF+ pridelené chudobnejším regiónom, takže
celkové relatívne pridelené finančné prostriedky na politiku súdržnosti chudobnejším
regiónom zostávajú viacmenej nezmenené.

21 Postup prideľovania finančných prostriedkov z Kohézneho fondu zostal rovnaký

ako v predchádzajúcich obdobiach. Postup prideľovania finančných prostriedkov je
takýto (pozri prílohu VII):
1)

Prvým krokom je výpočet teoretickej celkovej sumy pre KF, na základe 62,90 EUR
na osobu a rok.

2)

Počiatočná suma pridelených finančných prostriedkov sa stanovuje na základe
počtu obyvateľov (50 %) a rozlohy (50 %) 15.

3)

Táto počiatočná suma pridelených finančných prostriedkov sa upraví podľa
prosperity krajiny (na základe HND členských štátov oproti priemeru EÚ).

4)

Mechanizmus úpravy prosperity znamená, že výpočet sa musí upraviť. Podiel
členských štátov s upravenou stupnicou sa potom použije na celkové dostupné
finančné prostriedky KF a výsledkom sú pridelené finančné prostriedky
pre členský štát.

22 Spracovaný príklad financovania v rámci Kohézneho fondu sa nachádza
v tabuľke 4.

15

Ak je hustota obyvateľstva veľmi vysoká, nie je zohľadnené kritérium plochy.
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Tabuľka 4 – Spracovaný príklad výpočtu pridelenia finančných
prostriedkov členskému štátu z KF
Členský štát
A: Krok 1 – Dostupné prostriedky v KF

62,9 EUR na osobu x 7 rokov x celkový počet oprávnených
obyvateľov

B: Krok 2 – Podiel členského štátu

(1) Podiel obyvateľstva členského štátu
(2) Podiel rozlohy členského štátu
(3) Podiel členského štátu = 50 %xB(1)+50 %xB(2)

C: Krok 3 – Úprava zohľadňujúca
relatívnu národnú prosperitu

D: Krok 4 – Podiel členského štátu
so zmenenou stupnicou

46,7 mld. EUR
10 %
8%
9%

(1) Suma, o ktorú je HND členského štátu na obyvateľa nižší ako
priemer všetkých členských štátov oprávnených v rámci KF.
(2) Úprava odrážajúca relatívnu chudobu členského štátu = 1/3
(podľa návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach) * C(1)

+10 %

(3) Upravený podiel členského štátu = B(3)x(1+C(2))

9,9 %

30 %

(1) Súčet všetkých upravených podielov členských štátov

115 %

(2) Podiel členského štátu s upravenou stupnicou = C(3)/D(1)

Konečné pridelené finančné prostriedky
= AxD(2)
na obdobie 2021 – 2027

8,6 %
4,02 mld. EUR

Zdroj: EDA na základe návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach predloženého Komisiou,
príloha XXII ods. 7.

23 V súlade s návrhom na zníženie finančných prostriedkov v KF na obdobie 2021 –

2027 navrhuje Komisia znížiť nároky jednotlivých členských štátov na prostriedky z KF
na jednu tretinu ich celkových prostriedkov vyčlenených na financovanie v rámci
politiky súdržnosti. Krajinami, na ktoré má toto obmedzenie v navrhovaných
pridelených finančných prostriedkoch vplyv, sú Estónsko, Lotyšsko a Malta. Tieto
členské štáty však neprídu o žiadne finančné prostriedky, pretože akékoľvek
prebytočné zdroje z Kohézneho fondu sa prenesú na ich nároky v rámci cieľa
Investovanie do zamestnanosti a rastu.

Finančná váha kritérií prideľovania finančných prostriedkov

24 Z hľadiska celkového financovania v rámci politiky súdržnosti – zahŕňajúceho

EFRR, ESF+ a KF – váhu rôznych kritérií postupu prideľovania finančných prostriedkov
členským štátom ilustruje tabuľka 5. Vyplýva z nej, že v období 2014 – 2020 aj 2021 –
2027 predstavuje prosperita viac ako 80 % pridelených prostriedkov.
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Tabuľka 5 – Finančná váha kritérií prideľovania prostriedkov
Kritérium

2014 – 2020

2021 – 2027

Prosperita (HDP/HND)

86 %

81 %

Trh práce, vzdelávanie, demografia

14 %

15 %

Klíma

-

1%

Migrácia

-

3%

Spolu

100 %

100 %

Zdroj: Prezentácia Európskej komisie „Rozpočet EÚ pre budúcnosť: Regionálny rozvoj a súdržnosť“.
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Úpravy počiatočnej sumy pridelených
finančných prostriedkov
25 Táto časť sa týka fungovania stanovených stropov a záchranných sietí, a úprav

pridelených finančných prostriedkov vrátane osobitných pridelených prostriedkov
do fondov. Takisto sa v nej uvádzajú výsledky týchto postupov, pokiaľ ide o konečné
rozdelenie prostriedkov členským štátom, ako je stanovené v návrhu Komisie
o spoločných ustanoveniach.

Stropy a záchranné siete

26 Tak ako v predchádzajúcich obdobiach finančné prostriedky pridelené členským

štátom, ktoré sú výsledkom uvedených postupov, podliehajú ďalším úpravám, ktorých
cieľom je zmierniť výrazné výkyvy v sumách, ktoré jednotlivé členské štáty získali. Tieto
úpravy majú podobu stropov limitujúcich maximálny objem pohľadávok a záchranných
sietí, ktoré zaručujú minimálny objem financovania. V prílohe VIII a) sa uvádzajú stropy
a záchranné siete navrhnuté na obdobie 2021 – 2027.

Stropy

27 Na obdobie 2021 – 2027 Komisia navrhuje tri prvky obmedzenia:
1)

Po prvé, celkové ročné finančné prostriedky, ktoré majú jednotlivé členské štáty
k dispozícii, sú obmedzené na pevne stanovené percento ich odhadovaného
HDP 16. Povolený podiel HDP sa oproti posledným programovým obdobiam znížil
(pozri prílohu VIII b)) a závisí od relatívneho bohatstva krajiny: ako je uvedené
v tabuľke 6, chudobnejšie krajiny majú vyššie limity na základe toho, že ich
potreby sú väčšie.

16

Na základe dlhodobých predpovedí rastu GR ECFIN na obdobie 2021 – 2027 (nevyjadrených
v PPS).
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Tabuľka 6 – Stropy, vyjadrené ako podiel na HDP krajiny
Prahová hodnota vyjadrená ako
HND na obyvateľa

Strop ako
podiel na HDP

Vzťahuje sa na členský štát

menej ako 60 % priemeru EÚ

2,3 %

Bulharsko, Rumunsko,
Chorvátsko

60 % – 65 % priemeru EÚ

1,85 %

Lotyšsko

viac ako 65 % priemeru EÚ

1,55 %

Všetky ostatné krajiny EÚ

Zdroj: EDA na základe návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach na obdobie 2021 – 2027,
príloha XXII ods. 10, a informácií Komisie.

2)

Vnútroštátne rozpočtové prostriedky ako druhý strop sú tiež predmetom
obmedzenia v súvislosti so sumou prijatou v rámci predchádzajúceho
programového obdobia. Na obdobie 2021 – 2027 Komisia navrhuje, že členský
štát nemôže získať viac ako 108 % svojich pridelených prostriedkov na obdobie
2014 – 2020. Toto obmedzenie sa vzťahuje na Rumunsko, Bulharsko a Grécko.

3)

Napokon Komisia vo svojom návrhu zavádza nový strop pre bohaté členské štáty,
ktorých HND na obyvateľa predstavuje aspoň 120 % priemeru EÚ. Tieto krajiny
nemôžu dostať viac, ako im bolo pridelené na roky 2014 – 2020. Týka sa to
šiestich členských štátov: Belgicka, Švédska, Holandska, Rakúska, Dánska
a Luxemburska.

Záchranné siete

28 Hlavná záchranná sieť navrhovaná Komisiou spočíva v tom, že jednotlivé finančné
prostriedky pridelené členskému štátu nemôžu byť nižšie ako 76 % prostriedkov
prijatých v období 2014 – 2020. Ide o oveľa vyššiu mieru, než platila v tomto období,
keď bola zodpovedajúca záchranná sieť stanovená na 55 %. V období 2021 – 2027 sa
táto záchranná sieť vzťahuje na päť krajín: Maďarsko, Litva, Estónsko, Malta a Česko.

29 Mechanizmus prideľovania finančných prostriedkov znamená, že prechodné

regióny nemôžu získať menej, ako by dostali, keby boli rozvinutejšími regiónmi (bod 15
ods. 1). Je zavedená ďalšia záchranná sieť na zmiernenie vplyvu na región, ktorý stráca
svoje postavenie menej rozvinutého regiónu, pretože za normálnych okolností by to
viedlo k nižšej sume pridelených finančných prostriedkov. Regióny v tejto kategórii
nemôžu dostať menej ako 60 % svojich ročných pridelených prostriedkov v rámci cieľa
Investovanie do zamestnanosti a rastu na obdobie 2014 – 2020.
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Výnimky

30 Mechanizmus stropov a záchranných sietí sa uplatňuje na všetky finančné

prostriedky, ktoré môže región alebo členský štát v rámci politiky súdržnosti prijať,
s dvoma výnimkami, keď neplatia:
o

Finančné prostriedky pridelené v rámci cieľa Európska územná spolupráca. Podľa
Komisie to má zabrániť nerovnováhe v prideľovaní prostriedkov medzi
hraničiacimi krajinami.

o

Strop vzťahujúci sa na finančné prostriedky pridelené rozvinutejším regiónom
na základe HDP (pozri bod 27 ods. 1). Podľa Komisie to má zabrániť ďalšiemu
znižovaniu v prípadoch, keď je už prideľovanie pomerne nízke.

Dodatočné úpravy

31 Komisia navrhuje dve dodatočné úpravy po zohľadnení stropov a záchranných

sietí. Po prvé, na obdobie 2021 – 2027 navrhla Komisia zachovať prevod vo výške
11 mld. EUR z Kohézneho fondu do priamo riadeného Nástroja na prepájanie Európy
pre dopravu (NPE) 17.

32 Po druhé, na obdobie 2021 – 2027 navrhla Komisia pevne stanovenú sumu

vo výške 100 mld. EUR na ESF+ a 216,8 mld. EUR na EFRR v rámci cieľa Investovanie
do zamestnanosti a rastu. V opísanej metodike sa však tieto dva fondy posudzujú
spoločne a prostriedky sa prideľujú spoločne. Nezávisle od svojho návrhu nariadenia
o spoločných ustanoveniach z mája 2018 Komisia navrhla metodiku prideľovania
finančných prostriedkov do ESF+ s cieľom odlíšiť finančné prostriedky pre ESF+ a EFRR
na úrovni členských štátov.

17

Nástroj na prepájanie Európy pre oblasť dopravy má podporovať investície do budovania
novej dopravnej infraštruktúry v Európe a rekonštrukcie a modernizácie existujúcej
dopravnej infraštruktúry. Zameriava sa na cezhraničné projekty a projekty, ktoré majú
odstrániť úzke miesta, ako aj na horizontálne priority, ako sú napríklad systémy riadenia
dopravy.
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33 Navrhovaná metodika na stanovenie podielu ESF+ je podobná metóde použitej
v rokoch 2014 – 2020, pričom príklad je uvedený v tabuľke 7:
1)

Východiskovým bodom pre každý členský štát sú jeho pridelené zdroje z ESF
v období 2014 – 2020 ako podiel jeho celkových prostriedkov pridelených z ESF
a EFRR na toto obdobie.

2)

Tieto podiely sa potom upravujú podľa ďalších dvoch kritérií týkajúcich sa
nezamestnanosti mladých ľudí – podľa miery ľudí, nie sú zamestnaní, ani nie sú
v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a miery rizika chudoby
alebo sociálneho vylúčenia (AROPE). Tieto ukazovatele vychádzajú z európskeho
piliera sociálnych práv a odrážajú politické priority ESF+ 18. Mechanizmus týchto
úprav je uvedený v prílohe IX.

3)

Súčet všetkých podielov sa potom uplatní na celkové dostupné zdroje ESF+.

Tabuľka 7 – Spracovaný príklad výpočtu finančných prostriedkov
pridelených členskému štátu z ESF+
Členský štát
A. Pôvodné údaje

B. Úpravy zohľadňujúce
nezamestnanosť mladých ľudí
a sociálne začlenenie

(1) Pridelené finančné prostriedky členskému štátu na cieľ
Investovanie do zamestnanosti a rastu na obdobie 2021 – 2027

15 mld. EUR

(2) Podiel ESF (vrátane YEI a FEAD) v období 2014 – 2020

40 %

(3) Miera NEET v členskom štáte
(4) Úprava o 1,5 % zohľadňujúca nezamestnanosť mladých ľudí
(miera NEET > 16,4 % – príloha IX)

20 %
+1,5 %

(5) Miera AROPE v členskom štáte
(6) Úprava o 1 % zohľadňujúca sociálne začlenenie
(23,9 % < miera AROPE < 30,3 % – príloha IX)

25 %
+1 %

(7) Upravený podiel ESF+ = (2)+(4)+(6)
(8) Pôvodná suma ESF+ pre členský štát = (7)x(1)

42,5 %
6 375 mil. EUR

(10) Súčet pôvodných súm ESF+ všetkých členských štátov
C. Úprava zohľadňujúca dostupnosť
(11) Dostupné zdroje ESF+ na obdobie 2021 – 2027 *
zdrojov ESF+
(12) Opravný koeficient = (11)/(10)

99,45 mld. EUR

103 mld. EUR

D. Konečná suma pridelených finančných prostriedkov ESF+ na obdobie 2021 – 2027 = (8)x(12)

6 155 mil. EUR

96,6 %

Zdroj: EDA.
* Sumy vo výške 0,2 mld. EUR na nadnárodnú spoluprácu v rámci ESF+ a 0,35 mld. EUR na technickú
pomoc poskytnutú Komisiou sa pred pridelením odpočítajú z celkových prostriedkov ESF+ vo výške
100 mld. EUR.

18

Na obdobie 2021 – 2027 bola do ESF+ začlenená iniciatíva na podporu zamestnanosti
mladých ľudí (YEI) a Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD).
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Konečná suma pridelených finančných prostriedkov

34 V tabuľke 8 sa porovnáva výsledok metodiky prideľovania finančných

prostriedkov podľa typu regiónu v období 2014 – 2020 a návrh na obdobie 2021 –
2027. Napriek zníženiu prostriedkov z KF zostávajú v návrhu na obdobie 2021 – 2027
celkové relatívne pridelené finančné prostriedky na politiku súdržnosti pre menej
rozvinuté regióny nemenné a zodpovedajú trom štvrtinám dostupných finančných
prostriedkov (bod 20).

Tabuľka 8 – Rozdelenie podľa typu regiónu
Fond/Typ regiónu

2014 – 2020

2021 – 2027

Kohézny fond

22 %

13 %

ERDF/ESF+ menej rozvinutejšie regióny

53 %

62 %

ERDF/ESF+ prechodné regióny

10 %

14 %

ERDF/ESF+ rozvinutejšie regióny

15 %

11 %

Spolu

100 %

100 %

Podiel KF + EFRR/ESF+ pre menej rozvinuté
regióny

75 %

75 %

Zdroj: Prezentácia Európskej komisie „Rozpočet EÚ pre budúcnosť: Regionálny rozvoj a súdržnosť“.

35 Pridelené finančné prostriedky pre jednotlivé členské štáty na obdobie 2021 –

2027 podľa fondov sú uvedené v tabuľke 9.
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Tabuľka 9 – Navrhované pridelené finančné prostriedky pre členské štáty
na obdobie 2021 – 2027 podľa fondov (v mil. EUR a bežných cenách)
ESF+

Belgicko
Bulharsko
Česko
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Írsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Chorvátsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Technická pomoc *
Nadnárodná
spolupráca *
Európska mestská
iniciatíva *

EFRR

1 177
2 588
2 737
181
6 205
492
579
5 900
12 084
7 194
2 145
15 011
207
736
1 029
21
4 806
91
552
510
14 297
7 579
8 385
793
2 481
725
946
349

EÚS

1 158
5 643
10 524
213
10 346
1 651
450
11 528
25 377
9 654
5 776
27 411
434
2 573
3 127
21
11 624
345
673
695
45 300
11 578
17 323
1 673
8 345
944
1 121
737

Prevody *

Návrh
nariadenia
o spoločných
ustanoveniach,
príloha XXII

405
143
314
249
1 029
51
190
120
639
1 106
219
788
24
55
88
30
272
14
392
229
595
142
392
80
235
129
333
29

0
1 654
6 444
0
0
1 075
0
4 034
0
0
1 695
0
319
1 424
2 085
0
3 437
219
0
0
12 144
4 436
4 499
901
2 173
0
0
153

0
401
1 563
0
0
261
0
978
0
0
411
0
77
345
506
0
833
53
0
0
2 945
1 076
1 091
218
527
0
0

15
54
100
3
101
16
7
116
221
102
53
252
4
24
31
0
109
3
9
8
392
127
168
18
71
10
13

2 754
10 082
20 116
646
17 681
3 285
1 226
21 697
38 325
18 058
9 888
43 463
989
4 812
6 359
73
20 248
673
1 625
1 442
72 724
23 862
30 766
3 464
13 305
1 809
2 413

1 206
9 498

46 692

11 285

2 027

1 206
372 991

200
564

Medziregionálna **
SPOLU

KF

z toho sa
prevedie
do NPE

100 000

216 808

Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie.
* Prevody sú: Technická pomoc (0,35 % z pridelených finančných prostriedkov na EFRR/ESF+/KF/EÚS),
nadnárodná spolupráca (v rámci ESF+) a Európska mestská iniciatíva (v rámci EFRR). Predstavujú
finančné prostriedky spravované Komisiou, ktoré nie sú priamo dostupné členským štátom. Uvedené sú
orientačné prevody podľa členských štátov, ktoré je potrebné porovnať s návrhom nariadenia
predloženého Komisiou.
** Medziregionálne zložky Európskej územnej spolupráce nie sú pridelené členským štátom.
Poznámka: v tabuľke sú rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním.
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36 Komisia po prvýkrát zahrnula do návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach

sumy pridelené každému členskému štátu, ktoré vyplývajú z uvedenej metodiky.
V ilustrácii 3 sú uvedené navrhované pridelené finančné prostriedky členským štátom
na obdobie 2021 – 2027 a relatívna zmena v porovnaní s pridelenými finančnými
prostriedkami na obdobie 2014 – 2020 k máju 2018.

Ilustrácia 3 – Finančné prostriedky pridelené členským štátom
na obdobie 2021 – 2027 v porovnaní s obdobím 2014 – 2020 (v cenách
roku 2018)
-24 % záchranná sieť

+8 % strop

Zvýšenie/zníženie v mld. EUR
(v cenách z roku 2018)
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Zdroj: EDA, na základe údajov Komisie.

37 V ilustrácii 3 sa uvádza, že hoci postup prideľovania finančných prostriedkov je
vo všeobecnosti podobný a stropy a záchranné siete sú navrhnuté tak, aby sa
obmedzili významné odchýlky, rozdiely v pridelených finančných prostriedkoch
jednotlivým členským štátom sa pohybujú od 24 % zníženia po 8 % zvýšenia, pričom
priemerné zníženie predstavuje 10 %. Významným faktorom je zmena úrovne
prosperity mnohých regiónov, ktorá vedie k novej klasifikácii ich postavenia (pozri
mapy v prílohe X). Hlavné zmeny sú:
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—

Estónsko a Litva a niektoré regióny v Česku, Poľsku a Bulharsku, zmenili svoje
postavenie menej rozvinutého regiónu na prechodný región,

—

v Grécku a Španielsku sa počet regiónov s postavením menej rozvinutého regiónu
výrazne zvyšuje, pričom v Taliansku a Portugalsku došlo k nižšiemu nárastu,

—

v niekoľkých krajinách sa mení klasifikácia regiónov s postavením rozvinutejšieho
regiónu na prechodný región: Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko,
Slovinsko, Rakúsko, Belgicko, Taliansko, Španielsko, Grécko, Cyprus a Írsko.
Čiastočne je to spôsobené novým prahom pre prechodné regióny (pozri bod 14).
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Záverečné poznámky a ďalšie kroky
38 Postup prideľovania finančných prostriedkov na obdobie 2021 – 2027 nadväzuje

na model použitý pre predchádzajúce obdobia. Hoci niektoré jeho časti teraz
zohľadňujú zmenu klímy a migráciu, dosah tejto zmeny je obmedzený. Najdôležitejším
faktorom zostáva relatívne bohatstvo, pričom 75 % finančných prostriedkov smeruje
podobne ako v predchádzajúcich obdobiach do menej rozvinutých regiónov. Komisia je
v tomto postupe transparentnejšia než v minulosti. Vo svojom návrhu nariadenia
o spoločných ustanoveniach uverejnila v plnom rozsahu navrhovanú metodiku spolu
s výslednými pridelenými finančnými prostriedkami. Podľa návrhu by jednotlivé
členské štáty dostali od 76 % do 108 % svojho financovania určeného na politiky
súdržnosti v období 2014 – 2020.

39 Záverečná fáza procesu prebieha mimo metodiky navrhnutej Komisiou, a to

v rámci politických rokovaní s inštitúciami EÚ a členskými štátmi (bod 06). Tieto
rokovania sa môžu okrem iného týkať toho, či aktualizovať alebo neaktualizovať
výpočty tak, aby odrážali dostupné nové údaje. Predchádzajúce pridelené finančné
prostriedky na obdobie 2007 – 2013 a 2014 – 2020 vychádzali z údajov dostupných dva
roky pred začiatkom programového obdobia. A v predchádzajúcich obdobiach viedli
politické rokovania tiež k prideleniu dodatočných finančných prostriedkov pre určité
členské štáty a regióny19.

40 Prvotným cieľom Komisie pri predkladaní balíka v máji 2018 bolo, aby sa dosiahla

dohoda o VFR pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. Podľa
revidovaného harmonogramu z februáru 2019 v súlade so závermi Európskej rady sa
má na jeseň 2019 dosiahnuť kompromis o VFR a krátko potom sa majú dokončiť
rokovania o nariadení o spoločných ustanoveniach.

19

Nariadenie o spoločných ustanoveniach 1303/2013, príloha VII, články 14 – 20.
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Prílohy
Príloha I — Vývoj kritérií prideľovania finančných prostriedkov
počas posledných troch programových období
Kritériá

2007 – 2013
nariadenie 1083/2006, príloha II
Cieľ Konvergencia

Individuálne pridelené finančné prostriedky
pre región
Koeficient národnej prosperity
HND na obyvateľa < 82 % priemeru EÚ
82 % < HND na obyvateľa < 99 % priemeru EÚ
HND na obyvateľa > 99 % priemeru EÚ
Dodatočné prémie
Nezamestnanosť (15 rokov a viac)

Nezamestnanosť mladých ľudí (15 – 25 rokov)

obyvateľstvo regiónu x rozdiel v prosperite (HDP
regiónu na obyvateľa – priemer EÚ)
4,25 %
3,36 %
2,67 %

700 EUR /rok x
počet nezamestnaných osôb presahujúci priemernú
nezamestnanosť všetkých konvergenčných regiónov

Nízka úroveň vzdelania (25 – 64 rokov)
Emisie skleníkových plynov
Migrácia

Prechodná podpora

Teoretická intenzita pomoci
minimum

maximum
Skutočná intenzita pomoci

Dodatočné prémie
Nezamestnanosť (15 rokov a viac)

Nezamestnanosť mladých ľudí (15 – 25 rokov)

Nízka úroveň vzdelania (25 – 64 rokov)

Emisie skleníkových plynov
Migrácia

75 %/80 % individuálnej úrovne intenzity pomoci
regiónu na obyvateľa z roku 2006 v roku 2007, po
čom bude nasledovať lineárne zníženie s cieľom
dosiahnuť priemernú národnú intenzitu pomoci na
obyvateľa pre cieľ Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť do roku
2011/v roku 2013.

600 EUR /rok x
počet nezamestnaných osôb presahujúci priemernú
nezamestnanosť všetkých konvergenčných regiónov
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2014 – 2020
Nariadenie o spoločných ustanoveniach (1303/2013),
príloha VII
Menej rozvinuté regióny

obyvateľstvo regiónu x rozdiel v prosperite (HDP
regiónu na obyvateľa – priemer EÚ)

2021 – 2027
Návrh nariadenia o spoločných ustanoveniach, príloha XXII
Menej rozvinuté regióny

obyvateľstvo regiónu x rozdiel v prosperite (HDP
regiónu na obyvateľa – priemer EÚ)

3,15 %

2,80 %

2,70 %

1,30 %

1,65 %

0,90 %

1 300 EUR /rok x
počet nezamestnaných osôb presahujúci priemernú
nezamestnanosť všetkých menej rozvinutých
regiónov

500 EUR /rok x
počet nezamestnaných osôb presahujúci priemernú
nezamestnanosť všetkých menej rozvinutých
regiónov
500 EUR /rok x
počet mladých nezamestnaných ľudí presahujúci
priemernú nezamestnanosť mladých ľudí vo
všetkých menej rozvinutých regiónoch
250 EUR /rok x
počet osôb presahujúci priemernú úroveň vzdelania
vo všetkých menej rozvinutých regiónoch
1 EUR/rok na každú tonu ekvivalentu CO2
presahujúce v roku 2016 národné ciele na rok 2030
400 EUR/rok a osobu
za ročnú priemernú čistú migráciu do členského
štátu mimo EÚ za obdobie 2013 – 2016

Prechodné regióny

Prechodné regióny

Priemerná intenzita pomoci rozvinutejším regiónom
členského štátu na osobu a rok. Ak nie sú
rozvinutejšie regióny, priemer EÚ za rozvinutejšie
regióny (19,8 EUR)
40 % sumy pre teoretický región s HDP na osobu =
75 %
Lineárna interpolácia relatívneho HDP regiónu na
obyvateľa v porovnaní s priemerom EÚ

Priemerná intenzita pomoci všetkých rozvinutejších
regiónov EÚ (18 EUR) na osobu a rok.
60 % sumy pre teoretický región s HDP na osobu =
75 %
Lineárna interpolácia relatívneho HDP regiónu na
obyvateľa v porovnaní s priemerom EÚ

1 300 EUR /rok x
počet nezamestnaných osôb presahujúci priemernú
nezamestnanosť všetkých menej rozvinutých
regiónov

500 EUR /rok x
počet nezamestnaných osôb presahujúci priemernú
nezamestnanosť všetkých menej rozvinutých
regiónov
500 EUR /rok x
počet mladých nezamestnaných ľudí presahujúci
priemernú nezamestnanosť mladých ľudí vo
všetkých menej rozvinutých regiónoch
250 EUR /rok x
počet osôb presahujúci priemernú úroveň vzdelania
vo všetkých menej rozvinutých regiónoch
1 EUR/rok na každú tonu ekvivalentu CO2
presahujúce v roku 2016 národné ciele na rok 2030
400 EUR/rok a osobu
za ročnú priemernú čistú migráciu do členského
štátu mimo EÚ za obdobie 2013 – 2016
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Kritériá

2007 – 2013
nariadenie 1083/2006, príloha II
Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Celkové pôvodné teoretické finančné krytie
Podiel regiónov podľa kritérií
Počet obyvateľov
Nezamestnanosť

Zamestnanosť

celkový počet obyvateľov (50 %)
počet nezamestnaných v regiónoch úrovne NUTS 3 s
mierou nezamestnanosti vyššou ako priemer
skupiny (20 %)
počet pracovných miest potrebných na dosiahnutie
70 % miery zamestnanosti (15 %)

Terciárne vzdelanie

Počet zamestnaných s nízkou úrovňou vzdelania
(10 %)

Nízka hustota obyvateľstva

nízka hustota obyvateľstva (5 %)

Osoby s predčasne ukončenou školskou dochádzkou

HDP

Úprava podielov za regionálnu prosperitu

Dodatočné prémie
Emisie skleníkových plynov
Migrácia

zvýšenie alebo zníženie celkového podielu regiónu
o + 5 %/– 5 % podľa toho, či je jeho HDP na
obyvateľa nižší alebo vyšší ako priemer HDP na
obyvateľa pre celú skupinu
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2014 – 2020
Nariadenie o spoločných ustanoveniach (1303/2013),
príloha VII
Rozvinutejšie regióny

2021 – 2027
Návrh nariadenia o spoločných ustanoveniach, príloha XXII
Rozvinutejšie regióny

celkový počet oprávnených obyvateľov x
intenzita pomoci na osobu a rok 19,8 EUR

celkový počet oprávnených obyvateľov x
intenzita pomoci na osobu a rok 18 EUR

celkový počet obyvateľov regiónov (25 %)
počet nezamestnaných v regiónoch úrovne NUTS 2 s
mierou nezamestnanosti vyššou ako priemer
všetkých rozvinutejších regiónov (20 %)
Dodatočná miera zamestnanosti potrebná na
dosiahnutie cieľa stratégie Únie pre inteligentný a
udržateľný rast podporujúci začlenenie, ktorým je
75 % regionálna zamestnanosť (vo veku 20 – 64
rokov) (20 %)
počet osôb vo veku od 30 do 34 rokov s dokončeným
terciárnym vzdelaním, ktorý je potrebné zvýšiť, aby
sa dosiahol stratégie Únie na zabezpečenie
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu
vo výške 40 % (12,5 %)

celkový počet obyvateľov regiónov (20 %)
počet nezamestnaných v regiónoch úrovne NUTS 2 s
mierou nezamestnanosti vyššou ako priemer
všetkých rozvinutejších regiónov (20 %)
Zamestnanosť, ktorú je potrebné pripočítať na
získanie priemernej miery zamestnanosti (vo veku
20 – 64 rokov) všetkých rozvinutejších regiónov
(20 %)

(g) počet obyvateľov regiónov NUTS 3 s hustotou
obyvateľstva nižšou ako 12,5 obyvateľa/km 2
(2,5 %)
počet osôb s predčasne ukončeným vzdelávaním a
odbornou prípravou (vo vekovej skupine 18 až 24
rokov), aby sa dosiahol cieľ stratégie Únie na
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a
inkluzívneho rastu vo výške 10 % (12,5 %)
rozdiel medzi nameraným HDP regiónu (meraný v
PPS), a teoretickým regionálnym HDP, ktoré by sa
dosiahlo, ak by región mal rovnaké HDP na
obyvateľa ako najprosperujúcejší región úrovne
NUTS 2 (7,5 %)

Počet osôb vo vekovej skupine 30 až 34 rokov s
dosiahnutým terciárnym vzdelaním, ktorý je
potrebné zvýšiť, aby sa dosiahla priemerná miera
dosiahnutého terciárneho vzdelania (veková
skupina 30 až 34 rokov) všetkých rozvinutejších
regiónov (20 %);
g)počet obyvateľov regiónov na úrovni NUTS 3 s
hustotou obyvateľstva nižšou ako 12,5
obyvateľa/km2
(2,5 %).
počet osôb, ktoré predčasne ukončili školskú
dochádzku (veková skupina 18 až 24 rokov), aby sa
dosiahla priemerná miera osôb, ktoré predčasne
ukončili školskú dochádzku (veková skupina 18 až 24
rokov) všetkých rozvinutejších regiónov (15 %)
rozdiel medzi nameraným HDP regiónu (meraný v
PPS), a teoretickým regionálnym HDP, ktoré by sa
dosiahlo, ak by región mal rovnaké HDP na
obyvateľa ako najprosperujúcejší región úrovne
NUTS 2 (7,5 %)

1 EUR/rok na každú tonu ekvivalentu CO2
presahujúce v roku 2016 národné ciele na rok 2030
400 EUR/rok a osobu
za ročnú priemernú čistú migráciu do členského
štátu mimo EÚ za obdobie 2013 – 2016

36

Príloha II — Rámec pre počiatočnú sumu pridelených finančných prostriedkov na politiku súdržnosti
členským štátom
Cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu

Hlavné
faktory

Koeficienty
úprav

Cieľ európskej
územnej spolupráce

Menej rozvinuté
regióny

Prechodné regióny

Rozvinutejšie regióny

Členský štát s HND/stropom
< 90 % priemeru EÚ

Členský štát

Regionálny rozdiel v prosperite:
rozdiel v HDP/strope

Regionálny rozdiel v prosperite:
lineárna interpolácia HDP/strop

Pevne stanovená intenzita
pomoci na obyvateľa

Pevne stanovená intenzita
pomoci na obyvateľa

Pevne stanovené finančné
krytie podľa oblastí

×

Počet obyvateľov regiónu

×

Koeficient národnej
prosperity: Váhy HND

+

Nezamestnanosť

Dodatočné
prémie

Kohézny fond

×

Počet obyvateľov regiónu

+

Nezamestnanosť

Nezamestnanosť mladých ľudí

Nezamestnanosť mladých ľudí

Emisie skleníkových plynov

Emisie skleníkových plynov

Nízka úroveň vzdelania
Migrácia

Konečná suma pridelených finančných
prostriedkov

Nízka úroveň vzdelania
Migrácia

×

Počet obyvateľov všetkých
rozvinutejších regiónov

×

Podiel jednotlivých regiónov
(v %): na základe siedmich
sociálno-ekonomických kritérií

+

×

Počet obyvateľov všetkých
rozvinutejších regiónov

×

Podiel jednotlivých regiónov
(v %): na základe počtu
obyvateľov a rozlohy

×

Koeficient národnej
prosperity: Váhy HND

×

Súčet podielov obyvateľstva
v regiónoch/krajine (v %)
- Územný cezhraničný
- Námorný
- Nadnárodný
- Najvzdialenejšie regióny

Emisie skleníkových plynov
Migrácia

Národné stropy a záchranné siete

Konečná suma pridelených finančných
prostriedkov

Konečná suma pridelených finančných
prostriedkov

Zdroj: EDA na základe návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 2021 – 2027, príloha XXII.

Konečná suma pridelených finančných
prostriedkov

Konečná suma pridelených finančných
prostriedkov
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Príloha III — Metóda prideľovania finančných prostriedkov
pre menej rozvinuté regióny na obdobie 2021 – 2027
Príloha III a) – Všeobecný vzorec pre prideľovanie finančných prostriedkov
pre menej rozvinuté regióny
Metóda prideľovania finančných prostriedkov pre menej rozvinuté regióny
Prideľovanie finančných prostriedkov pre región X

=

Individuálna
absolútna suma

Koeficient národnej
prosperity
2,8 %

(ak je HND na obyvateľa nižší ako
82 % priemeru EÚ)

Počet obyvateľov
regiónu
(obyvatelia)

×
Rozdiel v prosperite

HDP na obyvateľa EÚ-27 –
HDP regiónu na obyvateľa
(v PPS)

×

alebo

1,3 %

(ak je HND na obyvateľa od 82 %
do 99 % priemeru EÚ)
alebo

0,9 %

(ak je HND na obyvateľa vyšší ako
99 % priemeru EÚ)

Prémie

(v prípade potreby)
Nezamestnanosť
(15 rokov a +)
Nezamestnanosť mladých
ľudí
(15 až 25 rokov)

Nízka úroveň vzdelania
(25 až 64 rokov)
Emisie skleníkových
plynov
Migrácia

Zdroj: EDA na základe návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach predloženého Komisiou,
príloha XXII ods. 1 písm. a) až g).
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Príloha III b) – Koeficienty na určenie úrovne podpory v rámci menej
rozvinutých regiónov so zreteľom na prosperitu krajiny

Platný
koeficient

Platný
koeficient

2014 – 2020

2021 – 2027

Menej ako 82 % priemeru EÚ

3,15 %

2,8 %

BG, EE, LV, LT, HU, PL,
PT, RO, SK, SI, HR, EL

Od 82 % do 99 % priemeru EÚ

2,7 %

1,3 %

CZ, ES, IT

Väčší ako 99 % priemeru EÚ

1,65 %

0,9 %

FR

HND na obyvateľa

Platný pre menej
rozvinuté regióny
v rokoch 2021 – 2027

Zdroj: EDA na základe návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach predloženého Komisiou,
príloha XXII ods. 1 písm. b), nariadenia 1303/2013 (príloha VII) a návrhov VFR a politiky súdržnosti
na roky 2021 – 2027, predbežné posúdenie, EPRC, jún 2018.
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Príloha III c) – Zoznam prémií, ktoré sa vzťahujú na menej rozvinuté regióny
a prechodné regióny
Nezamestnanosť
(15 rokov a viac)
Nezamestnanosť
mladých ľudí
(veková skupina
15 – 24 rokov)
Nízka miera
vzdelania
(veková skupina
25 – 64 rokov)

+ 500 EUR /rok pre každú nezamestnanú osobu presahujúcich počet osôb,
ktoré by boli nezamestnané, ak by sa použila priemerná miera nezamestnanosti
všetkých menej rozvinutých regiónov.
+ 500 EUR/rok na počet pre každú nezamestnanú mladú osobu presahujúcich
počet osôb, ktoré by boli nezamestnané, ak by sa použila priemerná miera
nezamestnanosti mladých ľudí všetkých menej rozvinutých regiónov.
+ 250 EUR/rok pre každú osobu, ktoré by bolo treba odpočítať, aby sa dosiahla
priemerná miera osôb, ktoré majú nízky stupeň vzdelania (nižšie ako primárne,
primárne a nižšie sekundárne vzdelanie), všetkých menej rozvinutých regiónov.

Emisie skleníkových
plynov

+ 1 EUR/rok za každú tonu ekvivalentu CO2 presahujúce v roku 2016 národné
ciele emisií skleníkových plynov mimo systému obchodovania s emisiami EÚ
stanovené na rok 2030 a táto suma sa rozdelí medzi regióny podľa ich podielu
na počte obyvateľov krajiny. Členské štáty, ktoré majú zo zavedenia tohto
kritéria najväčší prospech, sú Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Švédsko.

Migrácia

+ 400 EUR/rok a osobu, pričom táto suma, ak je kladná, sa uplatní na ročnú
priemernú čistú migráciu do členského štátu mimo EÚ v rokoch 2013 – 2016
a rozdelí medzi regióny na základe ich podielu na počte obyvateľov krajiny.
Členské štáty, ktoré majú zo zavedenia tohto kritéria najväčší prospech, sú
Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Poľsko.

40

Príloha IV — Metóda prideľovania finančných prostriedkov
pre prechodné regióny na obdobie 2021 – 2027
EDA.

Metóda prideľovania finančných prostriedkov pre prechodné regióny
(EFRR, ESF+)
Pridelené finančné prostriedky na obyvateľa
pre každý región

Nezamestnanosť
(15 rokov a +)

7

Intenzita pomoci/rok/obyvateľ
(v EUR)

Prémie

(v prípade potreby)

Maximálna intenzita pomoci
6

Nezamestnanosť mladých
ľudí

5

(15 až 25 rokov)

4

Nízka úroveň vzdelania
(25 až 64 rokov)

3

2

Minimálna intenzita pomoci

Emisie skleníkových
plynov

1

Migrácia

0

75 %

85 %

90 %

95 %

100 %

HDP na obyvateľa vyjadrený vo vzťahu k priemeru EÚ-27
Maximálna intenzita pomoci
Minimálna intenzita pomoci

= 60 % sumy získanej, ak by išlo o menej rozvinutý región s HDP na osobu
na úrovni 75 % priemeru EÚ-27 (metóda menej rozvinutých regiónov)

= 18 Eur na rok a osobu x počet obyvateľov regiónu (metóda rozvinutejších regiónov)

Zdroj: EDA na základe návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach predloženého Komisiou,
príloha XXII ods. 2 písm. a) až g).
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Príloha V — Metóda prideľovania finančných prostriedkov
pre menej rozvinuté regióny na obdobie 2021 – 2027
Príloha V a) – Všeobecný vzorec pre prideľovanie finančných prostriedkov
pre menej rozvinuté regióny (EFRR/ESF+)
Metóda prideľovania finančných prostriedkov pre rozvinutejšie regióny
(EFRR, ESF+)
Celkové finančné krytie

Prémie

(= intenzita pomoci 18 EUR/rok/osoba x celkový počet oprávnených obyvateľov

Celkový počet obyvateľov
regiónu
(20 %)

Región 1
(x %)

Región 2
(x %)

Región 3
(x %) Región
N

Rozdiel v zamestnanosti
(20 – 64 rokov) (20 %)

Región 1
(x %)

Región 2
(x %)

Prideľovanie
finančných
prostriedkov
pre región X

Región 3
(x %) Región
N

=

Kritériá
1
(x %)

Rozdiel
v zamestnanosti
(15 %)

Región 1
(x %)

Región 2
(x %)

Región 1
(x %)

Región N
(x %)

Rozdiel v terciárnom vzdelaní
(30 – 34 rokov) (20 %)
Región 1
(x %)

Kritériá
2
(x %)

Región 2
(x %)

Emisie skleníkových
plynov
+ 1 EUR/rok na každú
tonu CO2 presahujúce
v roku 2016 ciele na rok
2030

Osoby, ktoré predčasne
ukončili vzdelávanie
(18 – 24 rokov) (15 %)

Región 3
(x %)

Kritériá
3
(x %)

Región
N

Kritériá
4
(x %)

Región 2
(x %)

Región N
(x %)

Rozdiel v prosperite
(HDP) (7,5 %)
Región 1
(x %)

Migrácia
+ 400 EUR/rok/osoba,
pričom táto suma sa
uplatní na priemernú
čistú migráciu do
členského štátu mimo EÚ
(2013 – 2016)

Región
2

Regióny s nízkou
hustotou (2,5 %)

Región 1 (x %) Región 2

Kritériá
5
(%)

Prémie

6

(v prípade potreby)
7

Zdroj: EDA na základe návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach predloženého Komisiou,
príloha XXII, ods. 4 až 6.
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Príloha V b) – Regionálne kritériá zohľadnené pri finančných prostriedkoch
pridelených rozvinutejším regiónom
Kritériá a ciele na obdobie 2021 – 2027
[Ciele na obdobie 2014 – 2020, ak sa líšia]

Váha (v %)
2014 – 2020 2021 – 2027

1. Celkový počet obyvateľov regiónu

25 %

20 %

2. Počet nezamestnaných v regiónoch NUTS 2 s mierou
nezamestnanosti vyššou, ako je priemer všetkých rozvinutejších
regiónov

20 %

15 %

3. Počet ďalších zamestnaných ľudí, ktorý je potrebný
na dosiahnutie priemernej miery zamestnanosti rozvinutejších
regiónov (vo veku 20 – 64 rokov) [75 %, cieľ stratégie Európa 2020]

20 %

4. Počet osôb vo veku 30 až 34 rokov s dosiahnutým terciárnym
vzdelaním, ktoré je potrebné pripočítať na dosiahnutie priemeru
všetkých rozvinutejších regiónov [40 %, cieľ stratégie Európa 2020]

12,5 %

20 %

5. Počet osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú
prípravu (vo veku 18 – 24 rokov), ktorý je potrebné odpočítať
na dosiahnutie priemeru všetkých rozvinutejších regiónov [10 %,
cieľ stratégie Európa 2020]

12,5 %

15 %

6. Rozdiel medzi HDP v regióne a teoretickým regionálnym HDP,
ktorý by sa dosiahol, ak by mal región rovnaký HDP na obyvateľa
ako najprosperujúcejší región úrovne NUTS 2.

7,5 %

7. Obyvatelia regiónov NUTS 3 s hustotou obyvateľstva pod 12,5
obyvateľa/km².

2,5 %

Zdroj: Tamtiež, príloha XXII, ods. 4 písm. a) až g) a nariadenie1303/2013, príloha VII ods. 4.písm. a) až g).
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Príloha VI — Metóda prideľovania finančných prostriedkov
na cieľ Európska územná spolupráca (EÚS) na obdobie 2021 –
2027
Príloha VI a) – Všeobecný vzorec pre prideľovanie finančných prostriedkov
na EÚS
Metóda prideľovania finančných prostriedkov na cieľ Európska
územná spolupráca
Celkové finančné krytie
Kritérium A (36 %)

Kritérium B (24 %)

Celkový počet obyvateľov všetkých regiónov NUTS 3
s pozemnou hranicou + iných regiónov NUTS 3,
v ktorých ≥ ½ obyvateľov regiónu žije
vo vzdialenosti do 25 kilometrov
od pozemnej hranice

Počet obyvateľov, ktorí žijú vo vzdialenosti
do 25 km od pozemnej hranice

Kritérium C (20 %)
Kritérium D (9,8 %)

Kritérium E (6,5 %)

Počet obyvateľov všetkých regiónov NUTS 3
Počet obyvateľov, ktorí žijú
pri pobrežných hraniciach + iných regiónov
v prímorských pohraničných
NUTS 3, v ktorých ≥ ½ obyvateľov regiónu žije
oblastiach vo vzdialenosti
vo vzdialenosti do 25 km od pobrežnej hranice do 25 km od pobrežnej hranice

Cezhraničná
zdravotná
starostlivosť

Pridelené finančné
prostriedky podľa
členských štátov

=

(

Podiel
kritéria A
(x %)

Podiel
kritéria B
(x %)

Nadnárodná
oblasť*

Podiel
kritéria C
(x %)

Celkový počet obyvateľov členských štátov

Kritérium F (3,7 %) Počet obyvateľov najvzdialenejších regiónov

Námorná
oblasť*

Podiel
kritéria D

Oblasť
najvzdialenejších
regiónov

Podiel
kritéria D

Kritériu
m
F

)×

Celkové
finančné
krytie

Zdroj: EDA na základe návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach predloženého Komisiou,
príloha XXII ods. 8.
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Príloha VI b) – Kritériá rozdelenia prostriedkov na EÚS podľa oblastí
Oblasť EÚS

Územný
cezhraničný

Disponibilné
prostriedky spolu

5,0 mld. EUR
(60 % x 8,3 mld.
EUR)

Distribučný kľúč
60 % podiel na celkovom počte obyvateľov
regiónov NUTS-3 (pozri kritérium A)
40 % podiel na celkovom počte obyvateľov
žijúcich vo vzdialenosti menej ako 25 km
od hranice

Námorná*

1,35 mld. EUR
(16,3 % x 8,3 mld.
EUR)

60 % podiel na celkovom počte obyvateľov
regiónov NUTS-3
40 % podiel na celkovom počte obyvateľov
žijúcich vo vzdialenosti menej ako 25 km
od pobrežia

Nadnárodná*

1,65 mld. EUR
(20 % x 8,3 mld.
EUR)

Podiel obyvateľstva členského štátu v EÚ

Najvzdialenejšie
regióny

0,3 mld. EUR
(3,7 % x 8,3 mld.
EUR)

Podiel obyvateľstva členského štátu
v najvzdialenejších regiónoch EÚ

Zdroj: EDA na základe návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach, príloha XXII, a prezentácie
„Metodika na stanovenie finančných prostriedkov podľa členských štátov“ vypracovaných Európskou
komisiou.
* V návrhu nariadenia o EÚS (COM (2018) 374 final) je nadnárodná a námorná spolupráca jednou
zložkou s rozpočtom 3 mld. EUR. Rozdelenie (1,35 mld. EUR a 1,65 mld. EUR) je len na účely pridelenia
prostriedkov členským štátom.

45

Príloha VII — Metóda prideľovania finančných prostriedkov
z Kohézneho fondu na obdobie 2021 – 2027
Metóda prideľovania finančných prostriedkov z Kohézneho fondu (KF)
s upravenou stupnicou
1

Oprávnené členské štáty

(= s HND/obyvateľa (v PPS) < 90 % priemeru EÚ-27)
2

Celkové finančné krytie KF

(= intenzita pomoci 62,9 EUR/rok/osoba x celkový počet obyvateľov z oprávneného členského štátu
Podiel krajín
na finančnom krytí KF
Počet obyvateľov
krajiny
(50 %)

Región 1
Región 2
(x %)
(x %)

3

Kľúč na prideľovanie finančných prostriedkov

Rozloha
(50 %)

n

Región 1
(x %)

Región 2
(x %)

×

Úprava národnej prosperity

(= národný HND/strop v porovnaní
s priemerným HND/stropom všetkých
oprávnených členských štátov)

×

Koeficient úpravy
stupnice

(aby bol súčet podielov všetkých
členských štátov 100 %)

n

4

Konečná suma pridelených finančných prostriedkov
Podiel na upravenej stupnici

×

Celkové finančné krytie KF

Pri všetkých oprávnených členských štátoch však nesmie podiel na Kohéznom fonde prekročiť 1/3 celkových pridelených finančných prostriedkov
(mínus pridelené finančné prostriedky na cieľ EÚS)

Zdroj: EDA na základe návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach predloženého Komisiou,
príloha XXII ods. 7.
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Príloha VIII — Stropy a záchranné siete
Príloha VIII a) – Stropy a záchranné siete na obdobie 2021 – 2027
Stropy a záchranné siete na obdobie 2021 – 2027
Minimálna suma
76 % pridelených finančných
prostriedkov na obdobie
2014 – 2020

Maximálna suma

≤

Členský štát

108 % pridelených finančných
prostriedkov na obdobie
2014 – 2020

≤

ak je HND/obyvateľa (v PPS) < 60 % priemeru EÚ

2,3 % HDP

ak je HND/obyvateľa (v PPS) [60; 65 %] priemeru EÚ

1,85 % HDP

ak je HND/obyvateľa (v PPS) ≥ 65 % priemeru EÚ

1,55 % HDP
Pridelené finančné
prostriedky na obdobie
2014 – 2020

ak je HND/obyvateľa (v PPS) ≥ 120 % priemeru EÚ

žiadna

≤

≤

Región

žiadna

žiadna

Menej rozvinutý región

žiadna

žiadna

Prechodný región

žiadna

60 % pridelených
finančných prostriedkov
na obdobie 2014 – 2020

Ktorý bol v období 2014 – 2020
v kategórii menej rozvinutých regiónov

žiadna

žiadna

Rozvinutejší región

Zdroj: EDA na základe návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach predloženého Komisiou,
príloha XXII, ods. 10 až 13.

Príloha VIII b) – Vývoj stropov HDP v posledných troch programových
obdobiach
Maximálne pridelené finančné prostriedky podľa členského štátu
(vyjadrené v % národného HDP)
2021 – 2027

1,55 %

2014 – 2020

2,30 %

2,35 %

2,59 %

2007 – 2013

3,24 % *

Najvyšší strop

3,79 % *

Najnižší strop

Zdroj: na základe nariadení 1083/2006, príloha II, 1303/2013, príloha VII a návrh nariadenia
o spoločných ustanoveniach na obdobie 2021 – 2027, príloha XXII.
* V období 2007 – 2013 tieto stropy zahŕňali príspevky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na cezhraničnú oblasť nástroja
európskeho susedstva a partnerstva a nástroja predvstupovej pomoci.
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Príloha IX — Kritériá pre úpravy prostriedkov pridelených
do ESF+
Kritérium

Prahová hodnota

Úprava

Miera NEET (2015 – 2017)
na vnútroštátnej úrovni

Viac ako 16,4 %

+1,5 %

Od 16,4 %
do 11,6 % (priemer EÚ)

+1,0 %

Od 11,6 %
do 6,9 %

+ 0,5 %

Viac ako 30,3 %

+1,5 %

Od 30,3 %
do 23,9 % (priemer EÚ)

+1,0 %

Od 23,9 %
do 17,6 %

+ 0,5 %

Miera AROPE (2014 – 2016)
na vnútroštátnej úrovni

Zdroj: EDA na základe navrhovanej metodiky prideľovania finančných prostriedkov do ESF+.
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Príloha X — Regionálne klasifikácie pre EFRR/ESF+
Príloha X a) – Klasifikácia regiónov na obdobie 2021 – 2027

HDP/na obyvateľa (PPS) podľa regiónov NUTS 2, priemer 2014 – 2015 – 2016
Index, EÚ-27 = 100
< 75 % (menej rozvinuté regióny)
75 % – 100 % (prechodné regióny)
˃= 100 % (rozvinutejšie regióny)
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Príloha X b) – Klasifikácia regiónov na obdobie 2014 – 2020

HDP (PPS) na obyvateľa, priemer za obdobie 2007 – 2009, EÚ-27 = 100
Ka tegória
Menej rozvinuté regióny
Prechodné regióny
Rozvinutejšie regióny

Poznámka: Mayotte bude oprávnený ako menej
rozvinutý región
Zdroj: GR REGIO

O rýchlych preskúmaniach veci EDA
V rýchlych preskúmaniach vecí sa nevyužíva nová audítorská práca, ani sa v nich
neprezentujú nové kontrolné zistenia a odporúčania. Predstavujú a stanovujú fakty
týkajúce sa konkrétnych tém a poskytujú cielenú analýzu s cieľom pomôcť pochopiť
príslušné otázky.
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Tím EDA
Toto rýchle preskúmanie veci prijala komora II, ktorá sa špecializuje na výdavkové
oblasti investícií na podporu súdržnosti, rastu a začlenenia. Členkou-spravodajkyňou je
Iliana Ivanova, predsedajúca komory. Podporu jej poskytli Mihail Stefanov, vedúci
kabinetu, a James Verity, atašé kabinetu, Niels-Erik Brokopp, hlavný manažér, Mariya
Zhekova, vedúca úlohy a Tristan Le Guen, audítor.

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURSKO
Tel. +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
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