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NÁVRHY 

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

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. podporuje návrh Komisie na NOR č. 2/2015 pripojený k návrhu nariadenia Rady, ktorým 

sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný 

rámec na roky 2014 – 2020 („ nariadenie o VFR“), v ktorom sa žiada presun viazaných 

rozpočtových prostriedkov nepoužitých v roku 2014 z dôvodu oneskoreného prijatia 

programov v rámci zdieľaného hospodárenia vrátane európskych štrukturálnych 

a investičných fondov; 

2. považuje za dôležité prijať NOR č. 2/2015 čo najskôr, keďže ide o nevyhnutnú 

podmienku prijatia programov vrátane programov vykonávaných v rámci Kohézneho 

fondu, v prípade ktorých sa nemohli použiť rozpočtové prostriedky pridelené na rok 2014; 

v tejto súvislosti pripomína dôležitosť európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a príslušných programov ako kľúčového zdroja investícií a rastu a pracovných miest 

v členských štátoch; 

3. víta celkovú logiku návrhu, na základe ktorého sa prenášajú nevyužité rozpočtové 

prostriedky pridelené na rok 2014 v okruhu 1b (hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť) do roka 2015 a ktorého cieľom je zaručiť rovnaké zaobchádzanie 

s programami prijatými v rámci postupu na prenos a programami, ktoré by sa mali prijať 

v roku 2015 na základe revízie VFR a NOR č. 2/2015; 

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že príspevky z EFRR vyčlenené na rok 2014 na 

cezhraničné programy v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a nástroja európskeho 

susedstva (ENI) sa prenášajú do roka 2017; domnieva sa, že tieto programy sú síce 

obmedzené z finančného hľadiska, ale majú veľký význam pre zúčastnené členské štáty, 

ako aj kandidátske a susedné krajiny; poukazuje na prípadné ťažkosti a oneskorenia, ktoré 

môže spôsobiť tento presun na operačnej úrovni napriek záväzkom naplánovaným na roky 

2015 a 2016; zdôrazňuje, že by sa mala zabezpečiť kontinuita politiky podporovanej 

prostredníctvom týchto dvoch nástrojov; 

5. je znepokojený tým, že sa stále neprijal značný počet programov, a domnieva sa, že je 

nevyhnutné čo najskôr, a to najneskôr do polovice roka 2015 prijať a zaviesť všetky 

programy, aby nedošlo k ďalším oneskoreniam pri vykonávaní politiky; v tejto súvislosti 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie; zdôrazňuje však, že pri tejto 

snahe o urýchlenie procesu schvaľovania programov je dôležité naďalej klásť veľký dôraz 

na kvalitu; 

6. domnieva sa, že vzhľadom na to, že začiatok plnenia VFR na roky 2014 – 2020 sa 

vyznačoval veľmi veľkým objemom neuhradených platieb, pričom na konci roka 2014 

bola výška nezaplatených účtov za programy ESF, EFRR a Kohézneho fondu na obdobie 

2007 – 2013 približne 24 771 miliónov EUR, presun rozpočtových prostriedkov v rámci 

NOR č. 2/2015 bude mať významný dosah na stav platieb v rámci okruhu 1b, najmä 

od roku 2017, ktorý bude treba riešiť; 
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7. domnieva sa, že navrhovaný NOR č. 2/2015 nerieši dostatočne otázku platieb, a očakáva, 

že Komisia poskytne do začiatku apríla úplné a včasné informácie a údaje o posúdení 

prognóz platieb tak, aby sa mohli dostatočne vopred predložiť všetky opatrenia a nástroje 

na plnenie platobných potrieb v rámci okruhu 1b, aby sa ešte viac nezhoršila situácia 

v súvislosti s neuhradenými platbami; 

8. v tejto súvislosti pripomína, že problém neuhradených platieb v rámci okruhu 1b je 

štrukturálnou a politickou otázkou, ktorá si vyžaduje dlhodobé riešenie, podľa možnosti 

v kontexte revízie/preskúmania VFR v polovici trvania podľa článku 2 nariadenia o VFR; 

9. zdôrazňuje, že presun nevyužitých záväzkov z roka 2014 do roka 2015 môže vyvolať 

značný tlak na niektoré členské štáty, čo povedie k ťažkostiam s čerpaním prostriedkov, 

a teda k väčšiemu riziku rušenia záväzkov; preto žiada Komisiu, aby poskytla členským 

štátom všetku potrebnú pomoc a navrhla vhodné opatrenia na prekonanie problémov. 
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