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NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s meškaním pri prijímaní operačných programov 

a pri určení riadiacich, platobných a certifikačných orgánov v rámci politiky súdržnosti, 

ktoré spôsobili pomalý začiatok projektov a mimoriadne nízku úroveň čerpania 

prostriedkov politiky súdržnosti v prvých troch rokoch súčasného programového obdobia; 

domnieva sa, že treba vyvinúť maximálne úsilie o zabezpečenie toho, aby sa nové 

programy začínali na začiatku každého programového obdobia bez meškania, a v tejto 

súvislosti vyzýva na včasné dosiahnutie dohody o nasledujúcom viacročnom finančnom 

rámci (VFR); 

2. zdôrazňuje značné riziko nahromadenia žiadostí o platby v rámci okruhu 1b v druhej 

polovici súčasného VFR a požaduje, aby sa do konca súčasného finančného výhľadu 

každoročne poskytovali dostatočné platobné rozpočtové prostriedky s cieľom predísť 

hromadeniu nových neuhradených platieb; zdôrazňuje preto, že je potrebné, aby tri 

inštitúcie EÚ vypracovali a dohodli nový spoločný platobný plán na roky 2016 – 2020, 

ktorý by mal zabezpečiť jednoznačnú stratégiu plnenia všetkých platobných potrieb do 

konca súčasného VFR; 

3. berie na vedomie skutočnosť, že európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) 

prispievajú k podpore vykonávania odporúčaní pre jednotlivé krajiny; zdôrazňuje, že 

článok 23 nariadenia o spoločných ustanoveniach sa musí využívať iba ako posledná 

možnosť a že Parlament musí byť plne zapojený už od počiatočných fáz; v tejto súvislosti 

berie na vedomie návrh Komisie na vytvorenie programu na podporu štrukturálnych 

reforiem, ktorý bude čiastočne financovaný presunom finančných prostriedkov určených 

na technickú pomoc v rámci politiky súdržnosti do uvedeného programu; 

4. zdôrazňuje, že súčasný VFR je vo väčšej miere zameraný na výkonnosť EŠIF; domnieva 

sa, že budúci rámec výkonnosti v nadchádzajúcom výhľade by mal stavať na výsledkoch 

dôkladného zhodnotenia fungovania súčasného režimu; 

5. dospel k záveru, že plnenie rozpočtu EÚ a jeho efektívnosť možno výrazne zlepšiť 

zjednodušením EŠIF pre príjemcov aj riadiace orgány, a to vrátane podávania žiadostí 

(verejné obstarávanie), vykonávania (riadenie projektov) a kontroly (audity v priebehu 

projektu a po jeho ukončení); vyzýva Komisiu, aby podnecovala expertnú skupinu na 

vysokej úrovni k práci, ktorá sa bude niesť v duchu skúmania a netradičných riešení, 

namiesto činnosti v rámci obmedzení; 

6. pripomína, že v súčasnom VFR zohrávajú finančné nástroje podstatnejšiu úlohu ako 

doplnková forma financovania v porovnaní s dotáciami a grantmi; domnieva sa však, že 

by nemali nahrádzať granty ako základný nástroj pre EŠIF; poukazuje na to, že ich 

realizácia musí byť účinná, transparentná a vždy musí podliehať plnej parlamentnej 

kontrole bez toho, aby tým bola dotknutá jednotnosť rozpočtu EÚ; 

7. očakáva, že Komisia pri najbližšej príležitosti predloží Parlamentu podrobné posúdenie 

komplementárnosti, doplnkovosti a súčinnosti, ktorá bola doposiaľ dosiahnutá medzi 

EŠIF a Európskym fondom pre strategické investície (EFSI), a žiada, aby sa prijali 
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opatrenia s cieľom zabezpečiť plnú súdržnosť a súčinnosť medzi EŠIF a ďalšími nástrojmi 

EÚ; 

8. víta výrazný pokrok a výsledky existujúcich operácií EFSI; domnieva sa, že revízia 

nariadenia o EFSI poskytne príležitosť na ďalšie zlepšenie výkonnosti EFSI okrem iného 

tým, že sa: nezúčastneným regiónom umožní prostredníctvom technickej pomoci 

na mieste podnietiť regionálne vyvážený dopyt a projektové operácie, poskytnú riadiacim 

orgánom komplexné usmernenia, pokiaľ ide o kombinovanie EFSI s nástrojmi spoločného 

a priameho riadenia, urýchli vytváranie investičných platforiem v členských štátoch, ktoré 

budú styčným miestom pre verejné finančné prostriedky a súkromné financovanie, obnoví 

rovnováha v súvislosti s odvetvovými investíciami, najmä s ohľadom na najväčšie 

investičné nedostatky; zvýši rizikový profil schválených investičných projektov 

a poskytnú sa kompletné údaje a informácie o pokroku časti venovanej MSP vrátane 

využívania finančných produktov zo strany MSP; 

9. zdôrazňuje, že primeraná reakcia na migračnú krízu sa stala jedným z hlavných 

problémov pre Európu; zdôrazňuje potenciál prínosu EŠIF v tomto smere, najmä 

vzhľadom na celkovo obmedzené finančné zdroje v rozpočte EÚ; nabáda členské štáty, 

aby využívali finančné prostriedky politiky súdržnosti na podporu integrácie žiadateľov o 

azyl a utečencov do spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby umožnila na 

tento účel rýchlu zmenu operačných programov; 

10. žiada Komisiu, aby priebežne informovala rozpočtový orgán o možných rozpočtových 

dôsledkoch vystúpenia Veľkej Británie z Únie na EŠIF v zostávajúcich 27 členských 

štátoch EÚ v súčasnom programovom období. 
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