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Účel tohto dokumentu
Dňa 1. decembra 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva.

Nové ustanovenia sa horizontálne uplatňujú na všetky oblasti politík a majú aj sektorový 
charakter vzťahujúci sa na politiku súdržnosti.

Vzhľadom na nové pravidlá treba dobre zvážiť spôsob, ako postupovať v súvislosti s návrhom 
úpravy všeobecného nariadenia, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje, a v súvislosti s úplnou 
jednoznačnosťou príležitostí a obmedzení, ktoré budú charakterizovať nasledujúce mesiace 
práce na tejto dokumentácii.

Váš spravodajca preto považuje za užitočné oboznámiť výbor so súčasným stavom 
a najnovším vývojom tejto dokumentácie na účely transparentnosti a jednoznačnosti.

Základné informácie
S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa novým právnym základom pre prijímanie 
alebo úpravu všeobecného nariadenia stáva článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(predtým článok 161 Zmluvy o ES) a uplatňovaný postup súhlasu sa mení na riadny 
legislatívny postup.

Táto zmena so sebou prináša niekoľko veľmi konkrétnych a okamžitých dôsledkov 
v súvislosti s požadovanými procedurálnymi krokmi, ako aj s výkonom nových právomocí 
Parlamentu v tejto oblasti.
Pozícia Európskeho parlamentu, ktorý získal rovnaké postavenie ako Rada, sa v rámci 
rokovaní o tejto dokumentácii radikálne mení a zaručuje mu právo meniť a dopĺňať návrh 
Komisie, ak si to bude želať.

Váš spravodajca sa domnieva, že podľa nových ustanovení Parlament môže a mal by napokon 
zohrávať aktívnejšiu úlohu, ktorú v minulosti opakovane požadoval, ale v ktorej mu bránili 
obmedzenia vyplývajúce z právneho rámca.

Otvorené otázky...
Za posledné mesiace výbor zaradil túto dokumentáciu do svojho programu už trikrát, aj keď
Rada nepredložila Parlamentu žiadny návrh pre chýbajúcu politickú dohodu.
Konalo sa tak v dobrom úmysle pokročiť v rámci diskusie a pripraviť sa na konanie po tom, 
ako sa záležitosť oficiálne prediskutuje s Parlamentom.
Dňa 1. decembra sa dokumentácia automaticky presunula do spolurozhodovacieho postupu.

Vznikli tým určité právne a praktické nejasnosti, ktoré sa musia naliehavo vysvetliť, aby bolo 
možné v práci pokračovať.

1. Po prvé, musí sa ujasniť, kedy bude možné považovať Parlament za oficiálne 
konzultovaný v tejto veci. Komisia oznámila, že rozpošle tzv. súhrnné oznámenie so 
zoznamom všetkých prerokúvaných návrhov, na ktoré sa už budú vzťahovať nové 
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usmernenia a ktorých sa bude týkať zmena v rámci postupu prijímania. Dovtedy sa 
však vo výbore nemôže začať žiadna oficiálna práca.

2. Po druhé, nie je jasné, ktorý návrh bude vlastne poslaný. Základ pre prácu výboru
môže takto predstavovať buď pôvodný text schválený Komisiou 22. júla 2009, alebo 
nový návrh zohľadňujúci kompromisnú dohodu dosiahnutú vo výbore COREPER 
20. novembra tohto roku.

3. V novej zmluve sa okrem toho ustanovuje, že návrh sa posiela Rade a Parlamentu 
a súčasne národným parlamentom 27 členských štátov, ktoré budú mať až osem 
týždňov na predloženie svojich stanovísk k otázke, či je návrh v súlade so zásadou 
subsidiarity. V tejto fáze sa líšia výklady Komisie a Parlamentu, či sa takéto poslanie 
vyžaduje v súvislosti s návrhmi prerokúvanými v súčasnosti. Aj keď stanoviská 
národných parlamentov nie sú záväzné, počas tohto obdobia nemôže ani Rada, ani 
Parlament prijať žiadnu formálnu dohodu. Je preto nanajvýš dôležité dospieť 
k spoločnému chápaniu tejto otázky, aby sa predišlo prípadným právnym sporom, 
ktoré by mohli vzniknúť neskôr v súvislosti s legitimitou postupu.

4. V neposlednom rade upozornil Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci na konflikt 
právomocí v súvislosti s touto dokumentáciou a konferencii predsedov výborov sa 
predložila žiadosť, aby dokumentáciu pridelila výlučne do právomoci výboru EMPL
alebo aby sa prípadne uplatnil postup podľa článku 50 rokovacieho poriadku (postup
pridružených výborov).

... a najbližšie kroky
Práca na tejto dokumentácii začne po tom, ako sa všetky uvedené nejasnosti vysvetlia 
a Parlament bude náležite konzultovaný. Predpokladom pre to je však vyriešenie konfliktu 
právomocí medzi výbormi EMPL a REGI.

Predloženie návrhu správy na schôdzi výboru REGI v januári preto závisí hlavne od 
rozhodnutia, ktoré sa v súvislosti s touto otázkou prijme na konferencii predsedov 
výborov.
V prípade, že nejasnosti budú naďalej pretrvávať, predloží spravodajca v januári druhý 
pracovný dokument, v ktorom sa budú analyzovať podrobnosti týkajúce sa obsahu 
návrhov, ktoré budú dovtedy, ako dúfame, jasné.


