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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta návrh Komisie posilniť využívanie finančných nástrojov v nadchádzajúcom 
programovom období (2014 – 2020); zdôrazňuje, že v čase výrazných fiškálnych 
obmedzení a zníženej úverovej kapacity súkromného sektora možno zvýšením využívania 
inovatívnych finančných nástrojov podporiť verejno-súkromné partnerstvá, dosiahnuť 
multiplikačný efekt s rozpočtom EÚ, sprístupniť alternatívne zdroje financovania 
a zabezpečiť významný tok financovania strategických regionálnych investícií; domnieva 
sa, že finančné nástroje by sa ako doplnok ku grantom mohli rozvinúť a stať sa dôležitým 
aspektom regionálnych stratégií EÚ pre rast;

2. naliehavo žiada o zahrnutie právneho vymedzenia finančných nástrojov do 
pripravovaného revidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách a o to, aby sa na toto 
vymedzenie jasne odkazovalo vo všetkých legislatívnych aktoch zaoberajúcich sa 
finančnými nástrojmi; zdôrazňuje, že je dôležité včas a pred začiatkom nadchádzajúceho 
programového obdobia zaručiť zrozumiteľnosť, jednoduchosť a transparentnosť právneho 
rámca finančných nástrojov, aby sa zabezpečila atraktívnosť finančných nástrojov pre 
verejných a súkromných investorov;

3. zdôrazňuje význam hodnotenia ex ante pre určenie situácií zlyhania trhu alebo 
suboptimálnych investícií; vyzýva Komisiu, aby v príslušnom nariadení ako súčasť 
základného aktu stanovila náležité požiadavky týkajúce sa úlohy a uplatňovania 
hodnotenia ex ante; 

4. víta rozšírenie využívania finančných nástrojov v rámci politiky súdržnosti na všetky 
tematické ciele a všetky fondy podporných rámcov Spoločenstva v nadchádzajúcom 
programovom období; napriek tomu zdôrazňuje, že treba mať lepší prehľad 
o využívaných finančných nástrojoch, aby sa zmiernilo riziko nedostatočnej koordinácie 
a prekrývania sa rôznych programov;

5. je presvedčený, že náležité monitorovanie, podávanie správ a vykonávanie auditov sú 
mimoriadne dôležité pre zaručenie toho, že zdroje EÚ sa využívajú na zamýšľaný účel; 
vyzýva Komisiu, aby sprísnila požiadavky pre riadiace orgány týkajúce sa podávania 
správ počas programového obdobia, zaviedla dostatočne pravidelné audity a predkladala 
Európskemu parlamentu ročnú súhrnnú správu o využívaní a účinnosti finančných 
nástrojov uplatňovaných v rámci rôznych fondov podporných rámcov Spoločenstva, 
tematických cieľov a v rôznych členských štátoch; 

6. vyjadruje znepokojenie nad obmedzenou inštitucionálnou kapacitou Komisie pojať 
plánovanú posilnenú úlohu finančných nástrojov; je presvedčený, že na úrovni riadiacich 
orgánov, finančných sprostredkovateľov a bánk treba posilniť aj odborné znalosti 
a technické možnosti týkajúce sa využívania a riadenia finančných nástrojov; zdôrazňuje, 
že lepšie znalosti osôb zodpovedných za vykonávanie verejných politík o finančných 
nástrojoch sú nevyhnutné na odstránenie prekážok kultúrnej povahy a na presadzovanie 
úspechu finančných nástrojov;
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7. uznáva posilnenú úlohu miest pri programovaní a realizácii fondov podporných rámcov 
Spoločenstva v nadchádzajúcom programovom období; vyzýva preto Komisiu, aby 
podrobnejšie objasnila procesné a praktické dôsledky významnejšej úlohy miest pri vývoji 
a uplatňovaní finančných nástrojov; 


