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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Európskej komisie prichádza v čase, keď vykonávanie programov v rámci 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu zápasí v mnohých členských štátoch s vážnymi 
problémami. Pretrvávajúca finančná a hospodárska kríza spôsobila vážne škody na 
rozpočtoch členských štátov, neustále sa zvyšuje tlak na vnútroštátne finančné zdroje, ktoré sa 
využívajú na financovanie verejných investícií, a zhoršujú sa podmienky pre účasť 
súkromného a najmä finančného sektora.

Preto je hlavným cieľom návrhu Komisie pomôcť členským štátom, ktoré sú najviac 
postihnuté finančnou krízou, aby mohli pokračovať s realizáciou programov v rámci 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a poskytovať finančné prostriedky do 
hospodárstva. Tým, že sa umožní previesť časť pridelených prostriedkov EÚ na zavedenie 
nástrojov s rozdelením rizika, chce Komisia uľahčiť poskytovanie úverov a záruk Európskou 
investičnou bankou alebo inými finančnými inštitúciami s cieľom spolufinancovať súkromné 
príspevky na projekty vykonávané s verejnou podporou. 

Spravodajca víta návrh Komisie a jeho potenciálny pozitívny vplyv na hospodárstvo 
Európskej únie a využívanie jej fondov. S cieľom zabezpečiť optimálne a čo najrýchlejšie 
uplatňovanie nariadenia spravodajca predkladá dva pozmeňovacie a doplňovacie návrhy k 
navrhnutému textu. 

Spravodajca sa po prvé domnieva, že v súčasnom nepriaznivom hospodárskom prostredí majú 
mať všetky členské štáty Európskej únie – či už dostávajú finančnú podporu z mechanizmov 
EÚ alebo majú problémy týkajúce sa finančnej stability a problémy získať kapitál zo 
súkromného sektora, aby tak doplnili stále obmedzenejšie verejné finančné zdroje – možnosť 
využívať vo svoj prospech nástroje s rozdelením rizika. Tieto nástroje by umožnili zvýšiť 
investície do rastu a zamestnanosti tým, že podnietia vznik projektov využívajúcich 
štrukturálne fondy a Kohézny fond, ktoré by mohli ku koncu programového obdobia 2007 –
2013 zostať nevyužité. 

Po druhé, spravodajca súhlasí s Komisiou, že v súvislosti s nástrojmi s rozdelením rizika by 
mala byť venovaná zvláštna pozornosť financovaniu činností, ktoré sú spolufinancované zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Financovateľné by však mali byť aj iné projekty v 
oblasti infraštruktúry, ktoré súvisia s oživením a vytváraním pracovných miest v členských 
štátoch (dôvodová správa návrhu Komisie už tieto možnosti obsahuje). Najmä niektoré 
projekty v oblasti infraštruktúry generujúce príjmy, ktoré by v situácii, keby nebola kríza, 
získali prostriedky z vonkajších zdrojov (a preto by nespĺňali kritériá alebo by neboli zahrnuté 
v operačných programoch štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na obdobie 2007 –
2013), ale pre ktoré za súčasných okolností nie je možné nájsť finančné prostriedky, by mohli 
mať prínos zo začlenenia do nástrojov s rozdelením rizika bez toho, aby museli prejsť časovo 
náročnou zmenou operačných programov.

A konečne so zreteľom na úspech podobných nástrojov v iných odvetviach (napr. finančný 
nástroj s rozdelením rizika pre výskum a vývoj) spravodajca dúfa, že zavedenie tohto 
dočasného nástroja s rozdelením rizika sa ukáže rovnako prínosné pre členské štáty, ktoré sa 
ho rozhodnú v súčasnej krízovej situácii využívať, a domnieva sa, že tento nástroj bude cenný 
aj po skončení súčasného programového obdobia, pretože ho možno využiť na preskúmanie 
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možnosti vytvárania podobných trvalých nástrojov s rozdelením rizika, z ktorých by mali za 
jasne stanovených podmienok prospech všetky členské štáty.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci 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
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Vážna dlhová kríza v niekoľkých 
krajinách programu si vyžaduje nové a 
inovatívne spôsoby investovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, čo 
napomôže pokiaľ možno najlepšie 
využívanie týchto fondov v programovom 
období od 2007 do 2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
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 
predpokladané v rámci operačného 

(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 dočasne a bez toho, 
aby tým bolo dotknuté programovacie 
obdobie 2014 – 2020, 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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programu. predpokladané v rámci operačného 
programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1083/2066
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, v prípade 
nadchádzajúcich finančných operácií 
spolufinancovaných z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja alebo Kohézneho 
fondu, alebo projekty v oblasti 
infraštruktúry, ktoré sú súčasťou 
operačného programu a súvisia s 
hospodárskym oživením a vytváraním 
pracovných príležitostí dotknutých 
členských štátov, vo vzťahu k výdavkom, 
ktoré nie sú zahrnuté v článku 56.

Odôvodnenie

Cieľom je umožniť financovanie ďalších dôležitých projektov v oblasti infraštruktúry, ktoré 
môžu prispieť k rastu a vytváraniu pracovných príležitostí bez toho, aby museli prejsť časovo 
náročnou zmenou operačných programov. V popredí záujmu sú projekty v oblasti 
infraštruktúry generujúce príjmy, ktoré by v situácii, keby nebola kríza, získali prostriedky z 
vonkajších zdrojov, a nespĺňali tak kritériá alebo by neboli zahrnuté v operačných 
programoch štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na obdobie rokov 2007 – 2013, ale pre 
ktoré za súčasných okolností nie je možné nájsť finančné prostriedky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 36 – odsek 2a – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nástroj s rozdelením rizika uplatní Nástroj s rozdelením rizika uplatní 
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Komisia v rámci nepriameho 
centralizovaného riadenia v súlade s 
článkom 54 ods. 2 nariadenia (ES, 
Euratom) č. 1605/2002.

Komisia v rámci nepriameho 
centralizovaného riadenia v súlade s 
článkom 54 ods. 2 nariadenia (ES, 
Euratom) č. 1605/2002. Komisia vyberie 
operáciu v súlade s článkom 14 ods. 1 a 
preukáže pozitívne účinky na miestne 
hospodárstva a trhy práce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 36 – odsek 2a – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia stanoví lehoty na implementáciu 
príslušných nástrojov s rozdelením rizika.

Odôvodnenie

Hoci požiadavka príslušných členských štátov bude schválená do konca roku 2013, 
implementácia nástrojov s rozdelením rizika musí byť ukončená skôr v termíne stanovenom 
Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 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) sledovateľnosť, demokratickú kontrolu
a účtovnú evidenciu, štruktúry riadenia 
v úzkej spolupráci s členskými štátmi 
a zúčastnenými finančnými inštitúciami,
informácie o použití pákového efektu,
použití finančných prostriedkov, ako aj
systémy monitorovania a kontroly a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 36 – odsek 2a – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Akúkoľvek sumu zostávajúcu po ukončení 
činnosti, na ktorú sa vzťahuje nástroj s 
rozdelením rizika, možno na žiadosť 
dotknutého členského štátu znova použiť v 
rámci nástroja s rozdelením rizika, ak daný 
členský štát stále spĺňa jednu z podmienok 
stanovených v článku 77 ods. 2. Ak už 
členský štát nespĺňa stanovené podmienky, 
zostávajúca suma sa považuje za pridelené 
príjmy v zmysle článku 18 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách. Na žiadosť 
dotknutého členského štátu sa ďalšie 
viazané rozpočtové prostriedky vytvorené 
týmito pridelenými príjmami pripočítajú v 
nasledujúcom roku k prideleným 
finančným prostriedkom dotknutého 
členského štátu v rámci politiky súdržnosti.

Akúkoľvek sumu zostávajúcu po ukončení 
činnosti, na ktorú sa vzťahuje nástroj s 
rozdelením rizika, možno na žiadosť 
dotknutého členského štátu znova použiť v 
rámci nástroja s rozdelením rizika, ak daný 
členský štát stále spĺňa jednu z podmienok 
stanovených v článku 77 ods. 2. Ak už 
členský štát nespĺňa stanovené podmienky, 
zostávajúca suma sa považuje za pridelené 
príjmy v zmysle článku 18 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách. Na žiadosť 
dotknutého členského štátu sa ďalšie 
viazané rozpočtové prostriedky vytvorené 
týmito pridelenými príjmami pripočítajú v 
nasledujúcom roku k prideleným 
finančným prostriedkom dotknutého 
členského štátu v rámci politiky súdržnosti.
Zostávajúca suma k 31. decembru 2013 sa 
presunie do rozpočtu Európskej únie.

Odôvodnenie

Členský štát sa v skutočnosti vzdáva prostriedkov pridelených na kohéznu politiku kvôli 
problémom spojených s ich využívaním. Ak pridelené finančné prostriedky nebudú do konca 
programového obdobia využité, presunú sa do rozpočtu EÚ.
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