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k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 1083/2006 týkajúce sa všeobecných ustanovení o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ 
ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa 
finančného riadenia
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rada Európskej únie na svojom zasadnutí 11. a 12. decembra 2008 prijala v súvislosti so 
súčasnou hospodárskou a finančnou krízou európsky plán na oživenie hospodárstva, v rámci 
ktorého sa majú prijať prioritné opatrenia, ktoré by európskym ekonomikám umožnili 
rýchlejšie sa prispôsobiť súčasným výzvam.

V rámci svojho plánu obnovy navrhla Komisia už v septembri a novembri 2008 viaceré 
regulačné zmeny na zjednodušenie vykonávacích pravidiel politiky súdržnosti a na zvýšenie 
predbežného financovania (zálohových platieb) programov v rámci EFRR a ESF.

Komisia 3. júna 2009 predložila oznámenie s názvom Spoločný záväzok pre zamestnanosť, 
v ktorom navrhla ďalšie opatrenia s cieľom podporiť vytváranie pracovných miest 
a eliminovať vplyv krízy na pracovné miesta.

Komisia sa domnieva, že je potrebné vynaložiť väčšie úsilie na uľahčenie riadenia finančných 
prostriedkov Spoločenstva, aby sa urýchlil tok finančných prostriedkov k príjemcom, ktorí sú 
najviac postihnutí hospodárskym poklesom.

Aktuálny návrh prijatý 22. júla 2009 preto zahŕňa ďalšie prvky zjednodušenia, 
pričom hlavným cieľom je urýchliť spolufinancované investície v členských štátoch 
a regiónoch a zvýšiť vplyv financovania na celé hospodárstvo, najmä na malé a stredné 
podniky (MSP) a zamestnanosť. Malé a stredné podniky sú motorom európskeho 
hospodárstva, hlavným faktorom udržateľného rastu a tvorcom početných a kvalitných 
pracovných miest. V celej EÚ je asi 23 miliónov MSP, ktoré predstavujú takmer 99 % 
podnikov Únie a poskytujú približne 75 miliónov pracovných miest. V niektorých kľúčových 
odvetviach, ako je textilný priemysel, stavebníctvo či nábytkárstvo, tvoria MSP až 80 % 
pracovných miest.

Toto ďalšie zjednodušenie, ako aj objasnenie pravidiel upravujúcich politiku súdržnosti bude 
mať nepochybne pozitívny vplyv na tempo vykonávania programov, najmä tým, že sa 
vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom poskytnú jasnejšie a menej byrokratické 
pravidlá, ktoré umožnia väčšiu flexibilitu pri prispôsobovaní programov novým úlohám.

Tento návrh si vyžaduje zmenu a doplnenie nariadenia Rady č. 1083/2006, ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia pre politiku súdržnosti.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) S cieľom uľahčiť riadenie finančných 
prostriedkov poskytovaných 
Spoločenstvom, urýchliť investície 
v členských štátoch a regiónoch a zvýšiť 
vplyv týchto prostriedkov na ekonomiku 
treba ďalej zjednodušovať pravidlá 
upravujúce politiku súdržnosti.

(2) S cieľom uľahčiť riadenie finančných 
prostriedkov poskytovaných 
Spoločenstvom, urýchliť investície 
v členských štátoch a regiónoch a zvýšiť 
vplyv týchto prostriedkov na ekonomiku a 
vytváranie pracovných miest treba ďalej 
zjednodušovať pravidlá upravujúce 
politiku súdržnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Ako je uvedené v oznámení Komisie 
z 3. júna 2009 „Spoločný záväzok 
pre zamestnanosť“, je potrebné na 
obmedzené obdobie upraviť ustanovenia 
týkajúce sa výpočtu priebežných platieb, 
aby sa čelilo problémom s peňažným 
tokom, ktoré sa vyskytujú v členských 
štátoch v dôsledku finančných obmedzení 
počas vrcholenia krízy, a aby sa urýchlilo 
vykonávanie aktívnych opatrení trhu 
práce zameraných na podporu občanov 
a konkrétnejšie na nezamestnaných alebo 
ohrozených nezamestnanosťou. Z tohto 
dôvodu je vhodné, aby bez zmeny 
vnútroštátnych povinností 
spolufinancovania, ktoré sa uplatňujú na 
operačné programy počas celého 
programového obdobia, Komisia 
uhrádzala, ak o to členské štáty požiadajú, 
žiadosti o priebežné platby vo výške 100 % 
verejného príspevku na každú prioritnú os 

vypúšťa sa
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v operačných programoch 
spolufinancovaných Európskym 
sociálnym fondom.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11a. Správne vykonávanie operačných 
programov a optimálne využívanie 
financovania Únie je potrebné na to, aby 
sa reagovalo na potrebu prijať aktívne 
opatrenia trhu práce, ako je odborná 
príprava nezamestnaných, predvídanie a 
riadenie reštrukturalizácie, zvyšovanie 
úrovne zručností alebo poskytovanie 
vysokokvalitného učňovského vzdelávania 
pre mladých ľudí. Potreba udržať ľudí v 
zamestnaní alebo im umožniť, aby si opäť 
našli zamestnanie, je v období 
hospodárskej a finančnej krízy čoraz 
pálčivejšia a naliehavejšia.  

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Článok 77 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„Článok 77
Spoločné pravidlá výpočtu priebežných 
platieb a záverečných platieb
1. Priebežné platby a záverečné platby sa 
vypočítavajú tak, že sa uplatní podiel 
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spolufinancovania stanovený v rozhodnutí 
o dotknutom operačnom programe 
pre každú prioritnú os na oprávnený 
výdavok uvedený pod touto prioritnou 
osou v každom výkaze výdavkov 
certifikovanom certifikačným orgánom.
Príspevok Spoločenstva vo forme 
priebežných platieb a záverečných platieb 
však nie je vyšší ako verejný príspevok a 
maximálna výška pomoci z fondov pre 
každú prioritnú os, ako sa ustanovuje v 
rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje 
operačný program.
2. Odchylne od odseku 1 prvého 
pododseku v prípade operačných 
programov spolufinancovaných 
Európskym sociálnym fondom môžu byť 
priebežné platby od Komisie za výkazy 
výdavkov zaslané členskými štátmi do 31. 
decembra 2010, ak o to členský štát 
požiada s cieľom uľahčiť vykonávanie 
protikrízových opatrení, vyplatené vo 
výške 100 % verejného príspevku na 
každú prioritnú os, ako sa uvádza pri tejto 
prioritnej osi vo výkaze výdavkov 
certifikovanom certifikačným orgánom. 
Ak si členský štát zvolí túto možnosť, 
Komisia uplatňuje tento systém na všetky 
žiadosti o priebežné platby zaslané do 
31. decembra 2010 za daný operačný 
program.
Rozdiel medzi celkovou výškou vyplatenou 
podľa prvého pododseku a výškou 
vypočítanou podľa odseku 1 prvého 
pododseku sa nezohľadňuje pri výpočte 
priebežných platieb za výkazy výdavkov 
poslané po 31. decembri 2010. Tento 
rozdiel sa však zohľadňuje na účely 
ustanovenia podľa článku 79 ods. 1 a pri 
výpočte záverečnej platby.“

Or. fr
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