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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska únia v súčasnosti zažíva pretrvávajúcu hospodársku a finančnú krízu, ktorá 
ovplyvňuje nielen makroekonomickú stabilitu mnohých členských štátov, ale aj prístup k 
finančným prostriedkom v celej Európskej únii. To ohrozuje realizáciu programov v rámci 
politiky súdržnosti, pretože v dôsledku problémov s likviditou, ktoré majú finančné inštitúcie, 
dochádza k obmedzovaniu prostriedkov na financovanie, ktoré majú k dispozícii 
zainteresované strany vo verejnom a súkromnom sektore vykonávajúce príslušné projekty.

Spravodajca víta návrh Európskej komisie (COM(2011)0655), ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1083/2006 (všeobecné nariadenie), a konštatuje, že hlavným cieľom je 
zlepšiť prístup predkladateľov projektov k finančným prostriedkom, čo im umožní 
pokračovať v realizácii programov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu priamo na 
mieste. Na tieto účely by sa mal vytvoriť nástroj s rozdelením rizika. Členské štáty by mali 
previesť časť svojich finančných prostriedkov do tohto nástroja, z ktorého by sa následne 
poskytovali kapitálové príspevky na pokrytie očakávaných a neočakávaných strát z úverov a 
záruk, ktoré sa poskytujú v rámci partnerstva s rozdelením rizika s Európskou investičnou 
bankou a/alebo inými finančnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti verejnej politiky. To by 
potom zabezpečilo dodatočnú likviditu na vykonávanie projektov investícií do infraštruktúry 
a projektov výrobných investícií bez zmeny celkovej výšky finančných prostriedkov 
pridelených v rámci politiky súdržnosti na obdobie 2007 – 2013.

Spravodajca podporuje zámer Komisie zlepšiť prístup predkladateľov projektov investícií do 
infraštruktúry a projektov výrobných investícií k finančným prostriedkom. Aj keď súhlasí so 
všeobecným zámerom návrhu Komisie, je presvedčený, že je potrebné zaviesť niektoré 
zmeny s cieľom zlepšiť realizovateľnosť návrhu.

Po prvé, spravodajca sa domnieva, že nedostatok likvidity vo finančnom sektore sa 
neobmedzuje len na krajiny, ktoré prijímajú finančnú pomoc z európskeho finančného 
stabilizačného mechanizmu alebo mechanizmu platobnej bilancie. Preto sú predkladatelia 
projektov investícií do infraštruktúry a výrobných investícií vo všetkých členských štátoch 
konfrontovaní so znižovaním finančných zdrojov. Spravodajca sa preto domnieva, že 
rozšírením možnosti vytvorenia takýchto mechanizmov s rozdelením rizika na všetky členské 
štáty by sa zvýšili investície do rastu a zamestnanosti v celej Únii využívaním štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu, ktoré by inak mohli zostať nevyužité do konca súčasného 
programového obdobia.

Okrem toho sa spravodajca domnieva, že v záujme toho, aby mal návrh skutočný vplyv na 
hospodárstvo členských štátov, ktoré sa ho rozhodnú zaviesť, by mal byť uplatniteľný na 
všetky činnosti, ktoré sú už spolufinancované zo štrukturálnych fondov alebo z Kohézneho 
fondu a takisto na činnosti v oblasti infraštruktúry a MSP, ktoré sú dôležité pre hospodársku 
obnovu dotknutých členských štátov. Možnosť podporovať „projekty v oblasti infraštruktúry, 
ktoré majú význam v kontexte hospodárskeho obnovenia dotknutých členských štátov“ sa už 
uvádza v dôvodovej správe k návrhu Komisie. Možnosť podporovať činnosti malých a 
stredných podnikov umožní zvýšenie likvidity pre jeden zo sektorov, ktorý vytvára pracovné 
príležitosti pre veľkú časť obyvateľov EÚ a ktorý je v súčasnom období postihnutý vážnym 
nedostatkom likvidity.
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Napokon sa spravodajca domnieva, že s cieľom umožniť, aby sa tento nástroj používal vo 
väčšej miere, a zabezpečiť, aby súkromný sektor prispieval na podporované projekty 
primeranou mierou, by sa malo zrušiť obmedzenie podpory len na výdavky, ktoré nie sú 
zahrnuté v článku 56.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor 
zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Vážna dlhová kríza vo viacerých 
členských štátoch si vyžaduje nové, 
inovatívne spôsoby investovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
ktoré by umožnili ich čo najlepšie 
využívanie v programových obdobiach 
2007 – 2013 a 2014 – 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) V snahe zmierniť tieto problémy a 
urýchliť realizáciu operačných programov 
a projektov, ako aj posilniť hospodársku 
obnovu, je primerané, aby riadiace orgány 
členských štátov, ktoré sa ocitli v 
ťažkostiach v súvislosti s finančnou 
stabilitou a ktorým bola poskytnutá 
finančná pomoc v rámci jedného z 
mechanizmov finančnej pomoci uvedených 
vyššie, mohli prispieť finančnými 
prostriedkami z operačných programov k 
vytvoreniu nástrojov s rozdelením rizika 
určených na poskytovanie pôžičiek alebo 
záruk či iných finančných nástrojov s 
cieľom podporiť projekty a aktivity 

(13) V snahe zmierniť tieto problémy a 
urýchliť realizáciu operačných programov 
a projektov, ako aj posilniť hospodársku 
obnovu je primerané, aby riadiace orgány 
členských štátov, ktoré sa ocitli v 
ťažkostiach v súvislosti s finančnou 
stabilitou a ktorým bola poskytnutá 
finančná pomoc v rámci jedného z 
mechanizmov finančnej pomoci uvedených 
vyššie, mohli prispieť finančnými 
prostriedkami z operačných programov k 
vytvoreniu nástrojov s rozdelením rizika 
určených na poskytovanie pôžičiek alebo 
záruk či iných finančných nástrojov s 
cieľom podporiť projekty a aktivity 
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predpokladané v rámci operačného 
programu.

predpokladané v rámci operačného 
programu. Okrem toho môžu byť tiež 
podporované investície do infraštruktúry 
a výrobné investície, ktoré sú dôležité pre 
hospodársku obnovu, vytváranie 
pracovných miest v dotknutých členských 
štátoch a plnenie cieľov stratégie Európa 
2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 36 – odsek 2a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Takýto nástroj s rozdelením rizika sa 
použije výlučne na pôžičky a záruky, ako 
aj iné finančné nástroje, v prípade 
finančných operácií spolufinancovaných z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
alebo Kohézneho fondu vo vzťahu k 
výdavkom, ktoré nie sú zahrnuté v článku 
56.

Takýto nástroj s rozdelením rizika sa 
použije výlučne na pôžičky a záruky, ako 
aj iné finančné nástroje na financovanie
operácií spolufinancovaných z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja alebo 
Kohézneho fondu alebo na financovanie 
projektov v oblasti infraštruktúry, MSP 
a projektov výrobných investícií, ktoré sú 
dôležité pre hospodársku obnovu, 
vytváranie pracovných miest v dotknutých 
členských štátoch, a na zabezpečenie 
plnenia cieľov stratégie Európa 2020. V 
prípade členských štátov, ktoré spĺňajú 
jednu z podmienok stanovených v článku 
77 ods. 2, sa tento nástroj s rozdelením 
rizika použije aj pri operáciách spojených 
s cieľmi kohéznej politiky, ktoré nie sú 
spolufinancované z programov národného 
strategického referenčného rámca.

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby bolo jasné, že nástroje s rozdelením rizika sú v súlade s cieľmi 
stratégie Európa 2020, pretože slúžia širším cieľom, než sú ciele EFRR a Kohézneho fondu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
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Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 36 – odsek 2a – pododsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) vysledovateľnosť a účtovnú evidenciu, 
informácie o použití finančných 
prostriedkov a systémy monitorovania a 
kontroly a 

(a) vysledovateľnosť a účtovnú evidenciu, 
štruktúru riadenia v úzkej spolupráci 
s členským štátom a zúčastnenými 
finančnými inštitúciami, informácie o 
pákovom pomere, o použití finančných 
prostriedkov a o systémoch monitorovania 
a kontroly a
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