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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh programu podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytnutia finančnej 
pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky je súčasťou plánu hospodárskej 
obnovy, v rámci ktorého sa predpokladá vyčlenenie sumy 30 miliárd EUR (30 000 000 000 
EUR).

Tento návrh súvisí s návrhom nariadenia zameraného na posilnenie rozvoja vidieka 
a širokopásmových technológií vo vidieckych oblastiach. Celková výška príspevkov je 
5 miliárd EUR, z čoho 3,5 miliárd EUR je určených na odvetvie energetiky a 1,5 miliárd EUR 
na rozvoj vidieka. 

Ako Komisia uviedla vo svojom návrhu, „predložila už návrh na zrevidovanie viacročného 
finančného rámca na roky 2007 – 2013, aby sa sprístupnili dodatočné finančné prostriedky 
v rámci okruhu 1A so zachovaním celkových súm dohodnutých v medziinštitucionálnej 
dohode o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 20061“. 
Komisia „teraz navrhuje presun prostriedkov, ktoré neboli potrebné v rámci stropu okruhu 2 
v roku 2008, do okruhu 1A na účely vyčlenenia sumy 3,5 miliárd EUR navrhnutej pre projekty 
v oblasti energetiky (1,5 miliárd EUR v roku 2009 a 2 miliardy EUR v roku 2010)“.

v miliónoch EUR

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko poznamenáva, že k administratívnym 
výdavkom treba pridať ďalších 18 miliónov EUR, ktoré nie sú zahrnuté v referenčnej sume 
a bol by rád, ak by Komisia objasnila administratívne výdavky, ktoré sú obsahom tohto 
návrhu. 

                                               
1 KOM(2008) 0859 z 10. 12. 2008.

Druh výdavkov
Oddiel 

č. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu

Prevádzkové výdavky

Viazané rozpočtové 
prostriedky (ViRP ) 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Výdavkové rozpočtové 
prostriedky (VýRP) B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Administratívne výdavky zahrnuté v referenčnej sume

Technická a 
administratívna pomoc 
(NRP)

8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

CCEELLKKOOVVÁÁ RREEFFEERREENNČČNNÁÁ SSUUMMAA

Viazané rozpočtové 
prostriedky a+c 1500 2000 3500

Výdavkové rozpočtové 
prostriedky b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Hoci sa Európska rada v decembri 2008 vyjadrila kladne k tejto iniciatíve, Rada ministrov 
zatiaľ nedospela k žiadnej dohode. Výbor pre rozpočet už veľakrát zdôraznil potrebu revízie 
viacročného finančného rámca.  

Týmto návrhom sa stanovuje program na financovanie projektov v oblasti energetiky, ktoré 
môžu prispieť k oživeniu hospodárstva, zabezpečeniu dodávok energie a zníženiu emisií 
skleníkových plynov. 

Komisia navrhla zoznam projektov, ktoré by mohli byť financované v rámci programu, 
a Rada ho revidovala s cieľom reagovať na potreby tých členských štátov, ktoré požiadali 
o širšiu škálu projektov.

Spravodajca podporuje návrh Komisie. Aj napriek veľkému objemu finančných prostriedkov 
z rozpočtu EÚ je hodnota takéhoto projektu z hospodárskeho hľadiska a z hľadiska obnovy 
taká veľká, že k jeho uskutočneniu treba prispieť všetkými možnými prostriedkami.

Vzhľadom na zmeny vykonané v prílohe návrhu Komisie predloženom na schôdzi Výboru 
pre rozpočet dňa 19. februára 2009 sa spravodajca nemôže vyjadriť k presnej výške 
prostriedkov potrebných na financovanie programu.

Čo sa týka pôvodu prostriedkov určených na projekty v oblasti energetiky na roky 2009 
a 2010, spravodajcu by zaujímalo, ako sa využitie tohto zdroja zosúladí s možným rizikom 
prudkého poklesu cien poľnohospodárskych výrobkov v budúcnosti (napr. ceny mlieka), čo si 
vyžiada v krátkodobom horizonte vyčlenenie prostriedkov pre oblasť vidieka.

V čase vypracovávania tohto stanoviska spravodajca ešte nemá informácie o tom, či sa 
v rámci Rady uzavrela nejaká konkrétna dohoda, najmä pokiaľ ide o konečnú sumu 
vyhradenú na program. V tomto štádiu je zrejmé, že rozhodnutie bolo zverené do rúk 
Európskej rade, ktorá zasadne 19. až 20. marca 2009.

V každom prípade je možné už teraz predložiť niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov k návrhu Komisie, pričom sa berie na vedomie, že predmet rokovaní sa v priebehu 
pár dní môže zmeniť.

Predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa týkajú súladu referenčnej sumy s VFR. 
Spravodajca sa rovnako ako Komisia domnieva, že treba uskutočniť revíziu VFR s cieľom 
nájsť prostriedky vo výške 3,5 miliárd EUR na projekty v oblasti energetiky.

Spravodajca trvá na potrebe nepripraviť okruh 2 o celú disponibilnú rezervu, keďže situácia 
na poľnohospodárskych trhoch je značne nestabilná. Spustenie projektov v oblasti energetiky 
by nemalo mať negatívny vplyv na žiadnu politiku EÚ, pričom všetky politiky by mali byť 
i naďalej financované podľa potreby.

Okrem toho spravodajca trvá na tom, že výsledkom rokovaní v rámci Rady musí byť jasný, 
ucelený a podrobný návrh financovania a informácie o možných dôsledkoch na ročný 
rozpočet. Preto predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý pripomína potrebu 
postupovať v súlade s bodom 38 MID zo 17. mája 2006, pokiaľ ide o rozpočtový postup.
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Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá spravodajca, sa týka povinnosti 
Komisie podať Parlamentu správu o hodnotení, ktoré bude vykonávať na začiatku každého 
rozpočtového roku s cieľom posúdiť, či treba opätovne v rámci programu sprístupniť 
rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť sa zrušila počas predchádzajúceho rozpočtového 
roka.

Na záver spravodajca predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v ktorom vyzýva Komisiu, 
aby informovala Parlament o kontrolných, riadiacich a monitorovacích systémoch, ktoré 
zaviedli členské štáty a o ktorých informovali iba Komisiu. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. domnieva sa, že referenčná suma 
uvedená v legislatívnom návrhu môže byť 
v súlade s viacročným finančným 
rámcom, iba ak sa tento rámec preskúma;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. opätovne zdôrazňuje svoju ochotu 
rokovať s Radou s cieľom nájsť riešenie 
vo veci referenčnej sumy; pripomína, že 
sa treba vyhnúť akémukoľvek 
prerozdeleniu prostriedkov, ktoré by malo 
negatívny vplyv na ostatné politiky EÚ 
v tom zmysle, že by sa znížili finančné 
prostriedky pridelené na tieto politiky;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1c. pripomína, že o ročnej sume sa 
rozhodne v rámci ročného rozpočtového 
postupu v súlade s ustanoveniami bodu 38 
medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Viazané rozpočtové prostriedky 
zodpovedajúce výške záväzkov, ktorých 
viazanosť sa zrušila v dôsledku úplného 
alebo čiastočného neuskutočnenia 
projektov, na ktoré boli určené, sa môžu v 
roku 2010 a 2011 vo výnimočných a riadne 
odôvodnených prípadoch opätovne 
sprístupniť, ak je to nevyhnutné na 
splnenie cieľov EEPO.

Viazané rozpočtové prostriedky 
zodpovedajúce výške záväzkov, ktorých 
viazanosť sa zrušila v dôsledku úplného 
alebo čiastočného neuskutočnenia 
projektov, na ktoré boli určené, sa môžu v 
nasledujúcom roku, t. j. v roku 2010, resp.
2011 vo výnimočných a riadne 
odôvodnených prípadoch opätovne 
sprístupniť, ak je to nevyhnutné na 
splnenie cieľov EEPO.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely odseku 2 preskúma Komisia 
na začiatku každého rozpočtového roku 
rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť 
sa zrušila počas predchádzajúceho 
rozpočtového roka, a so zreteľom 
na požiadavky posúdi potrebu opätovného 
sprístupnenia týchto rozpočtových 
prostriedkov. Na základe tohto posúdenia 
môže Komisia predložiť rozpočtovému 
orgánu do 15. februára každého 
rozpočtového roka príslušné návrhy, 
v ktorých pre každú rozpočtovú položku 
uvedie dôvody na opätovné sprístupnenie 
týchto rozpočtových prostriedkov.

Na účely odseku 2 preskúma Komisia 
na začiatku každého rozpočtového roku 
rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť 
sa zrušila počas predchádzajúceho 
rozpočtového roka, a so zreteľom 
na požiadavky posúdi potrebu opätovného 
sprístupnenia týchto rozpočtových 
prostriedkov. Na základe tohto posúdenia, 
ktoré sa postúpi rozpočtovému orgánu,
môže Komisia predložiť rozpočtovému 
orgánu do 15. februára každého 
rozpočtového roku príslušné návrhy, 
v ktorých pre každú rozpočtovú položku 
uvedie dôvody na opätovné sprístupnenie 
týchto rozpočtových prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia informuje Európsky 
parlament o kontrolných, riadiacich
a monitorovacích systémoch, ktoré 
zaviedli členské štáty.

Or. en


