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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia prijala 25. júla 2013 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 
mení všeobecné nariadenie pre štrukturálne fondy a Kohézny fond1 a ktorým sa upravujú 
rozpočtové prostriedky pridelené Francúzsku, Taliansku a Španielsku z Európskeho 
sociálneho fondu. Zámerom je vyriešiť určité otázky, ktoré vyplynuli zo záverečného 
výsledku rokovaní o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 a ktoré majú vplyv 
na tieto štáty.

Podľa návrhu sa k záväzkom Európskeho sociálneho fondu z roku 2013 majú pridať 
rozpočtové prostriedky vo výške 150 miliónov EUR pre Francúzsko, Taliansko a Španielsko 
na riešenie osobitných otázok nezamestnanosti, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí, 
a sociálneho vylúčenia. S cieľom zabezpečiť účinnosť zvýšenia rozpočtových prostriedkov 
a uľahčiť vykonávanie programov Komisia zohľadnila schopnosť príslušných členských 
štátov čerpať rozpočtové prostriedky v súvislosti s dvoma cieľmi fondov, a to cieľom 
Konvergencia a cieľom Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Náhrada sa poskytne z obdobia rokov 2007 – 2013, a to z prostriedkov, ktoré sú k dispozícii 
prostredníctvom nástroja flexibility, a rezervy, ktorá zostala z rozpočtu na rok 20132.

Spravodajca predloží odporúčania týkajúce sa mobilizácie nástroja flexibility v návrhu správy 
o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility, ktorú 
pripravuje súbežne s týmto stanoviskom.

Súčasným návrhom sa toto zvýšenie rozpočtových prostriedkov transformuje do právneho 
základu zmenou článku 18 o globálnych zdrojoch, článku 19 o zdrojoch disponibilných 
na cieľ Konvergencia, článku 20 o zdrojoch disponibilných na cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť a článku 75 o rozpočtových záväzkoch, ako aj 
prílohy I, v ktorej sa stanovuje ročné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov, 
a prílohy II, v ktorej sa stanovujú kritériá a metodika prideľovania zdrojov.

Vzhľadom na osobitné úsilie potrebné na riešenie nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti 
mládeže, chudoby a sociálneho vylúčenia v príslušných členských štátoch, predovšetkým 
v podmienkach súčasnej hospodárskej krízy, spravodajca súhlasí s návrhom Komisie 
a odporúča jeho schválenie.

Keďže tieto viazané rozpočtové prostriedky sa vzťahujú na rok 2013 a súčasné rozpočtové 
prostriedky pridelené Francúzsku, Taliansku a Španielsku z Európskeho sociálneho fondu sú 
v rozpočte EÚ plne viazané, spravodajca zdôrazňuje, že toto nariadenie by malo nadobudnúť 
účinnosť čo najskôr.

******
                                               
1 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25).
2 Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility (COM(2013)0559) a návrh 
opravného rozpočtu č. 7 k všeobecnému rozpočtu na rok 2013 (COM(2013)0557).
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Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor navrhol, 
aby Parlament prijal svoju pozíciu v prvom čítaní a prijal návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide 
o rozpočtové prostriedky pridelené určitým členským štátom z Európskeho sociálneho fondu, 
ktorý predložila Komisia.
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