
PR\876275SK.doc PE472.049v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

2011/0209(COD)

9.9.2011

***I
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa 
finančného riadenia v niektorých členských štátoch, ktoré majú alebo im hrozia 
závažné ťažkosti z hľadiska ich finančnej stability
(KOM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Paolo De Castro



PE472.049v01-00 2/7 PR\876275SK.doc

SK

PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].



PR\876275SK.doc 3/7 PE472.049v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................................................................6



PE472.049v01-00 4/7 PR\876275SK.doc

SK



PR\876275SK.doc 5/7 PE472.049v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa
finančného riadenia v niektorých členských štátoch, ktoré majú alebo im hrozia 
závažné ťažkosti z hľadiska ich finančnej stability
(KOM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2011)0481),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 42 a 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0218/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská k súladu návrhu aktu so zásadou subsidiarity, ktoré 
jeho predsedovi zaslali národné parlamenty,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...1,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a na stanoviská 
Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre rozpočet (A7-0000/2011),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Niektoré členské štáty čelia v dôsledku finančnej a rozpočtovej krízy rozpočtovým 
obmedzeniam, ktoré im môžu brániť v plnení záväzkov v spolufinancovaných programoch 
Spoločenstva (štrukturálne fondy a Kohézny fond, EPFRV a Európsky fond pre rybné 
hospodárstvo). 

Týmto členským štátom hrozí strata podpory Spoločenstva v rámci EPFRV, ak nepredložia 
dôkaz o čerpaní príslušných vnútroštátnych finančných prostriedkov v súlade s článkom 70 
nariadenia (ES) č. 1698/2005, a to najneskôr dva roky po roku, v ktorom sa pôvodne 
predpokladalo uskutočnenie platby (pravidlo n+2). 

Komisia preto navrhuje dočasne zvýšiť maximálny podiel spolufinancovania Únie na 
programy, ktoré prebiehajú v členských štátoch, ktoré sú predmetom podpory EFSM 
(nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010, v súčasnosti Grécko, Írsko a Portugalsko), a systému 
finančnej pomoci pre platobné bilancie pre nečlenské krajiny eurozóny (nariadene Rady (ES) 
č. 332/2002, v súčasnosti Lotyšsko a Rumunsko). Toto dočasné zvýšenie v spolufinancovaní 
Spoločenstva, ktoré sa poskytuje na žiadosť príslušného členského štátu, by znížilo množstvo 
príslušných vnútroštátnych finančných prostriedkov potrebných v rozpočtových rokoch 2011 
a 2012. Pomohlo by to sprístupniť plánované finančné prostriedky pre hospodárstvo vidieka a 
prispieť k celkového oživeniu hospodárstva v týchto členských štátoch. 

Súčasné 
max. 
spolufinanc
ovanie EÚ 

Navrhnutá 
max. miera 
spolufinancov
ania

Rozdiel

os 1 a 3 75 % 95 % + 20 %Regióny oprávnené v 
rámci konvergenčného 
cieľa

os 2 a 4 80 % 95 % + 15 %

Opatrenia podľa
článku 16a 
(preskúmanie 
stavu)

90 % 95 % +  5 %

os 1 a 3 50 % 85 % + 35 %Ostatné regióny 
os 2 a 4 55 % 85 % + 30 %
Opatrenia podľa 
článku 16a 
(preskúmanie 
stavu)

75 % 85 % + 10 %

os 1 a 3 85 % 95 % + 10 %Najvzdialenejšie 
regióny / ostrovy v 
Egejskom mori 

os 2 a 4 85 % 95 % + 10 %

V návrhu Komisie sa nepredpokladajú dodatočné viazané rozpočtové prostriedky v 
programovom období. Dodatočné výdavkové rozpočtové prostriedky potrebné na 
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financovanie zvýšenej podpory EÚ sa namiesto toho presunú z rozpočtového roka 2013 do 
rozpočtových rokov 2011 a 2012. 

Nemožno preto vylúčiť určité riziko všeobecného zníženia celkovej plánovanej sumy. Toto 
riziko sa však v porovnaní s rizikom celkovej straty európskych platieb v rozpočtových 
rokoch 2011 a 2012 z dôvodu chýbajúcich vnútroštátnych rozpočtových prostriedkov zdá byť 
zanedbateľné1. 

Spravodajca preto navrhuje v záujme hospodárstiev vidieka v príslušných členských štátoch a 
v širšom hospodárskom záujme Európskej únie ako celku podporiť návrh Komisie a urýchliť 
legislatívny postup tak, aby návrh nadobudol účinnosť do konca roka 2011.

                                               
1 Mohli by sme si pomôcť úvahou nad fiktívnym príkladom: 
Podľa súčasného nariadenia by členskému štátu, ktorý príjemcom vyplatil 100 miliónov EUR, Komisia vrátila 
celkovú sumu 75 miliónov EUR (podiel spolufinancovania vo výške 75 %). Podľa navrhovanej zmeny by ten 
istý členský štát dostal vrátených 95 miliónov EUR (v rámci konvergencie alebo najvzdialenejších regiónov). 
Na druhej strane ak je príslušný členský štát schopný vyplatiť v danom roku (napr. v roku 2012) len 5 miliónov 
EUR a ak sa neprijme návrh Komisie, celková plánovaná suma by sa znížila o 80 % (na 20 miliónov EUR, z 
ktorých by Spoločenstvo vrátilo len 15 miliónov EUR).  


