
 

AD\1054195SK.doc  PE549.306v02-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

  

 EURÓPSKY PARLAMENT 2014 - 2019 

 

Výbor pre regionálny rozvoj 
 

2015/0010(APP) 

27.3.2015 

STANOVISKO 

Výboru pre regionálny rozvoj 

pre Výbor pre rozpočet 

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 

č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 

2020 

(05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Victor Boștinaru 

 



 

PE549.306v02-00 2/5 AD\1054195SK.doc 

SK 

PA_Leg_Consent 



 

AD\1054195SK.doc 3/5 PE549.306v02-00 

 SK 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Oneskorené prijatie nariadení o politike súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 spôsobilo, 

že sa nemohli včas prijať operačné programy. Ukázalo sa, že predpovede Komisie boli príliš 

optimistické, pretože do konca roka 2014 sa prijalo len malé percento programov1 (39 % 

alebo 252 programov Únie). Prijatie zostávajúcich programov sa odložilo, či už postupom 

prenosu rozpočtových prostriedkov stanoveným v písm. a) článku 13 ods. 2 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách, alebo postupom vychádzajúcim z revízie viacročného finančného 

rámca (VFR). 

Presunuté programy (14 % alebo 93 programov Únie) si nevyžadujú revíziu VFR, pretože už 

boli pripravené na prijatie pred koncom roka 2014 a neprijali sa len pre nedostatok času. Ich 

prijatie sa síce odsunulo na začiatok roka 2015, ale rozpočtové prostriedky z roku 2014 sa v 

ich prípade môžu stále využívať. 

Všetky ostatné programy (47 % alebo 300 programov Únie) si v záujme toho, aby nestratili 

rozpočtové prostriedky na rok 2014, vyžadujú revíziu VFR podľa článku 19 nariadenia o 

VFR, pričom rozpočtové prostriedky na rok 2014 sa presúvajú do nasledujúceho roka. 

Spravodajca preto víta návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, 

Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 

Odporúča, aby Parlament vydal súhlas, pretože je to nevyhnutný krok na dokončenie 

začínajúceho procesu nového programového obdobia politiky súdržnosti, čím sa zabráni 

všetkým negatívnym vplyvom na regióny a mestá, a tým aj na európskych občanov. Európske 

štrukturálne a investičné fondy predstavujú najdôležitejšiu investičnú politiku Únie a je veľmi 

dôležité, aby sa všetky finančné zdroje využívali včas a čo najefektívnejšie, záujme rastu a 

vytvárania pracovných miest. Nové programové obdobie už zaznamenalo veľké časové sklzy, 

preto sa musí zabezpečiť, aby už nedochádzali ďalším omeškaniam ani stratám. 

Návrh sa zameriava na prevedenie takmer všetkých nevyužitých rozpočtových prostriedkov 

pre okruh 1b Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť na rok 2014 do roku 2015 okrem 

príspevkov z EFRR do cezhraničných programov v rámci nástroja predvstupovej pomoci 

(IPA) a nástroja európskeho susedstva (ENI), ktoré sa presúvajú na rok 2017 . Spravodajca 

berie na vedomie zásadu rovnosti medzi členskými štátmi a programami, ktoré zaostávajú, ale 

zdôrazňuje, že Komisia musí spolupracovať s členskými štátmi a regiónmi v záujme nielen 

urýchleného prijatia všetkých zostávajúcich programov, ale aj dôkladnej realizácie samotných 

programov, čoho cieľom je úplné a efektívne využitie všetkých zdrojov. Preto víta stanovisko 

Komisia, v ktorom vyhlasuje, „že bude aktívnym partnerom v rámci procesu programovania 

príslušných programov, že „bude v plnej miere spolupracovať s vnútroštátnymi a 

regionálnymi orgánmi a prijme všetky dostupné opatrenia s cieľom dosiahnuť prijatie 

programov v súlade s ustanoveniami nariadenia o spoločných ustanoveniach čo najskôr po 

prijatí zmeneného nariadenia Rady nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje VFR na roky 2014 

– 2020, a v každom prípade najneskôr do konca roku 2015“. 

Čo sa týka prevodu celého príspevku EFRR na rok 2014 do cezhraničných programov v rámci 

                                                 
1 Týka sa to európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj Fondu pre azyl a migráciu a integráciu a 

Fondu pre vnútornú bezpečnosť. 
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nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a nástroja európskeho susedstva (ENI) do roku 2017, 

spravodajca berie na vedomie omeškania pri prijímaní týchto programov, ako aj zložitosť, 

ktorá je pre ne charakteristická. Domnieva sa však, že z hľadiska koherencie a v záujme 

rýchlejšej realizácie programov by bolo dobre, keby sa postupovalo podľa rovnakej logiky 

ako v prípade ostatných rozpočtových prostriedkov. 

Návrh neobsahuje zmeny v platobných rozpočtových prostriedkoch, pričom sa vychádza z 

predpokladu, že prevod viazaných rozpočtových prostriedkov z roku 2014 do roku 2015 

nespôsobí osobitné prekážky pre platby v nastávajúcich rokoch. Spravodajca má v tejto 

súvislosti výhrady a dúfa, že výpočty, ktoré vypracovali útvary Komisie, sa ukážu ako 

realistické a že existujúce ustanovenia o flexibilite nariadenia o VFR budú stačiť na pokrytie 

zvýšenia v žiadostiach o priebežné platby v rokoch 2017 a 2018. Zdôrazňuje, že otázka 

nevybavených platieb, ako už Európsky parlament často pripomínal, je neudržateľná a treba 

ju raz a navždy vyriešiť a všetkými možnými prostriedkami a úsilím sa musí zabrániť vzniku 

ďalších problémov s platbami. 

****** 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet ako gestorský výbor, aby odporučil 

Parlamentu vydať súhlas s návrhom nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, 

Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020. 
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