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NÁVRHY

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

1. víta osobitnú správu Dvora audítorov č. 2/2012 s názvom Finančné nástroje pre MSP 
spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR); domnieva sa, že 
takýto audit by bol veľmi prínosný aj na konci legislatívneho obdobia 2007 – 2013, keďže 
by umožnil ďalšie závery týkajúce sa výkonnosti finančných nástrojov pre MSP 
spolufinancovaných EFRR; 

2. uznáva, že v čase fiškálnych úspor a znížených úverových možností súkromného sektora 
by MSP mali mať posilnenú európsku podporu, aby mohli pokračovať v tvorbe 
pracovných miest, inováciách a raste; konštatuje, že politika súdržnosti, ako hlavný 
investičný nástroj konvergencie a udržateľného rozvoja celej Európskej únie, je jedným z 
hlavných kanálov podpory EÚ pre MSP; zdôrazňuje preto, že využitie finančných 
nástrojov v politike súdržnosti vo vzťahu k MSP by sa malo v budúcnosti posilniť, keďže 
môže zaručiť revolving finančných prostriedkov, podporiť verejno-súkromné partnerstvá 
a dosiahnuť multiplikačný efekt s rozpočtom EÚ;

3. berie na vedomie, že audit Dvora audítorov preskúmal vzorku projektov, v ktorých boli 
využité finančné nástroje spolufinancované EFRR počas programových období 2000 –
2006 a 2007 – 2013, a upozorňuje, že obmedzený počet analyzovaných projektov a 
dotknutých členských štátov nemusí predstavovať kompletný obraz o využívaní 
prostriedkov EFRR v celej EÚ; 

4. berie na vedomie celkové zistenia Dvora audítorov o nevhodnosti súčasného regulačného 
rámca pre štrukturálne fondy ako hlavnom dôvode nízkej účinnosti a efektívnosti týchto 
opatrení; uznáva, že na tento stav upozornila aj Európska komisia v kapitole IV nariadenia 
o finančných nástrojoch v návrhu Spoločných ustanovení o Európskych fondoch a o 
zrušení nariadenia (ES) č. 1083/2006 a v jej oznámení o dlhovej platforme a platforme 
vlastného imania EÚ;  pripomína tiež, že výbor REGI Európskeho parlamentu vo svojom 
stanovisku o inovatívnych finančných nástrojoch v súvislosti s budúcim VFR 
(2012/2027(INI)) požaduje okamžité zaručenie zrozumiteľnosti, jednoduchosti a 
transparentnosti právneho rámca týkajúceho sa finančných nástrojov a súlad v právnych 
odkazoch na definície finančných nástrojov;

5. víta zistenia a odporúčania Dvora audítorov týkajúce sa hodnotenia medzier vo 
financovaní; poznamenáva, že v legislatívnom návrhu na budúce programové obdobie je 
takéto hodnotenie povinné vo forme hodnotenia ex-ante; vyzýva Komisiu, aby 
v príslušnom nariadení ako súčasti základného aktu stanovila náležité požiadavky 
týkajúce sa úlohy a uplatňovania hodnotenia ex ante, a to vrátane číselne vyjadrených 
referenčných hodnôt; domnieva sa, že otázka revolvingu by sa takisto mala riešiť v 
legislatívnom návrhu pre budúce programové obdobie;

6. pripomína, že v oznámení Komisie o dlhovej platforme a platforme vlastného imania EÚ 
sa spomína poskytnutie už použiteľných finančných nástrojov; súhlasí s odporúčaním 
Dvora audítorov ďalej preskúmať túto myšlienku a vyzýva Komisiu, aby včas a pred 



PE492.640v01-00 4/4 PA\906504SK.doc

SK

začiatkom budúceho programového obdobia predložila konkrétne návrhy týkajúce sa už 
použiteľných finančných nástrojov;

7. podporuje výzvu Dvora audítorov na zavedenie zrozumiteľnejšej definície pojmu pákový 
efekt vo finančných nástrojoch; zdôrazňuje však, že vzhľadom na tlak na dosiahnutie 
vyššieho pákového efektu je dôležité pripomenúť, že finančné nástroje v politike 
súdržnosti sú vo všeobecnosti finančné projekty v menej rozvinutých regiónoch a 
regiónoch s hospodárskymi problémami, ktorých cieľom je zlepšiť situácie zlyhania trhu a 
suboptimálnych investícií, takže finančné nástroje sa v politike súdržnosti nezameriavajú 
len na krátkodobú ziskovosť, ale tiež na vysoké sociálno-ekonomické prínosy;  
upozorňuje na viacúrovňové riadenie a zdieľané hospodárenie vo vypracovávaní a 
realizácii programov ako na základné koncepcie politiky súdržnosti, ktoré umožňujú 
regionálnym a štátnym orgánom podieľať sa na plánovaní a vykonávaní programov; 
zdôrazňuje preto, že legislatívny rámec si musí zachovať určitú úroveň flexibility aj 
pokiaľ ide o definície a požiadavky týkajúce sa pákového efektu;

8. podporuje odporúčanie Dvora audítorov, že Komisia by mala zabezpečiť spoľahlivý a 
technicky pevný systém monitorovania a hodnotenia osobitne pre finančné nástroje; 
vyzýva Komisiu, aby sa tiež riadila odporúčaním Dvora audítorov týkajúcim sa dohody s 
členskými štátmi o malom počte merateľných, relevantných, špecifických a jednotných 
výsledných ukazovateľov pre finančné nástroje, ktoré by posilnili tak proces 
monitorovania, ako aj auditu; 

9. pripomína, že výbor REGI v stanovisku o inovatívnych finančných nástrojoch v súvislosti 
s budúcim VFR (2012/2027(INI)) uvítal rozšírenie uplatňovania finančných nástrojov v 
rámci politiky súdržnosti na všetky tematické ciele a všetky fondy spoločného 
strategického rámca v budúcom programovom období; uznáva, že Komisia už potvrdila 
možnosť, že celá prioritná os sa zabezpečí prostredníctvom finančných nástrojov;  
domnieva sa preto, že začlenenie všetkých finančných nástrojov pre MSP 
spolufinancovaných EFRR v rámci jedného operačného programu v jednom členskom 
štáte môže byť protichodné a že ciele racionalizácie procesu plánovania a odstránenia 
oneskorení sa dajú dosiahnuť inými opatreniami, ako je zavedenie povinného hodnotenia 
ex-ante alebo možnosť využívať použiteľné finančné nástroje.


