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PR_COD_1app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa 
finančného riadenia v niektorých členských štátoch, ktoré majú závažné ťažkosti 
s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené
(KOM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0482),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0221/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2011),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia čelí pretrvávajúcej hospodárskej a finančnej kríze, čo má znepokojujúci 
negatívny dosah na makroekonomickú stabilitu a rozpočet členských štátov. Pokles 
dostupných vnútroštátnych finančných prostriedkov na financovanie verejných investícií 
v niektorých krajinách očividne obmedzuje realizáciu politiky súdržnosti a čerpanie 
štrukturálnych fondov. 
Spravodajkyňa víta návrh Európskej komisie (KOM(2011)0482), ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (všeobecné nariadenie), a poznamenáva, že jeho cieľom je 
poskytnúť dodatočné finančné prostriedky členským štátom EÚ, ktoré majú osobitné ťažkosti 
s riadením verejného dlhu/deficitu verejných financií a zabezpečením finančnej stability, 
aby sa zaistila kontinuita v realizácii programov.

Členské štáty oprávnené využiť toto opatrenie sú definované ako 1) krajiny eurozóny, 
ktoré získali finančnú pomoc v rámci programu z európskeho finančného stabilizačného 
mechanizmu (EFSM), alebo 2) krajiny, ktoré nie sú členmi eurozóny a ktoré získali finančnú 
pomoc z mechanizmu platobnej bilancie.

Dodatočnú finančnú pomoc možno prostredníctvom politiky súdržnosti poskytnúť 
„navýšením“ podielu spolufinancovania, čím sa povolí zvýšenie platieb pre oprávnené 
krajiny. Európska komisia navrhuje zvýšiť príslušný podiel spolufinancovania pre prioritnú os 
programov o desať percentuálnych bodov. 

Dnes by sa toto nariadenie týkalo týchto krajín: Maďarska, Rumunska, Lotyšska, Portugalska, 
Grécka a Írska. Celková výška im pridelených finančných prostriedkov v rámci politiky 
súdržnosti na obdobie 2007 – 2013 by sa pritom v skutočnosti nezmenila. Je nutné 
poznamenať, že Grécko získalo finančnú pomoc mimo rámca EFSM a že Maďarsko už 
vystúpilo z mechanizmu platobnej bilancie.
Navrhované opatrenia by boli dočasné a po vystúpení členských štátov z mechanizmov 
finančnej pomoci by sa prestali uplatňovať. Ďalej sa navrhuje, aby sa nariadenie uplatňovalo 
retroaktívne.

Výbor pre regionálny rozvoj po prijatí návrhu menoval svoju predsedníčku za spravodajkyňu 
a udelil jej mandát na rýchle ukončenie rokovaní, a to prostredníctvom dohody v prvom 
čítaní, ak to bude možné, zastávajúc názor, že na zabezpečenie úplnej účinnosti navrhovaného 
„navýšenia“ sa navrhované opatrenia musia rýchlo schváliť, aby sa členským štátom poskytla 
okamžitá likvidita. 
Naliehavosť návrhu a tesný harmonogram predloženia správy výboru vyžadujú úzku 
spoluprácu medzi spravodajkyňou a poľským predsedníctvom, ktoré vedie rokovania v Rade. 
Spoločným cieľom je ukončiť rokovania na jeseň 2011 a získať pozíciu Parlamentu 
(hlasovaním v pléne) začiatkom decembra 2011.
Z harmonogramu schôdzí výboru vyplýva, že návrh správy je potrebné predložiť začiatkom 
októbra 2011. V tejto fáze žiaľ nie je ešte k dispozícii výsledok rozpráv v Rade.
Spravodajkyňa podporuje zámer Komisie poskytnúť dodatočnú pomoc členským štátom, 
ktoré finančná kríza obzvlášť zasiahla. Spravodajkyňa považuje za nevyhnutné tiež 
retroaktívne uplatňovanie návrhu, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s členskými 
štátmi, ktoré spĺňajú alebo spĺňali jedno z uvedených kritérií oprávnenosti.
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Napriek tomu, že spravodajkyňa súhlasí s celkovou podstatou návrhu Komisie, považuje 
za potrebné predložiť zopár zmien na zlepšenie jeho uskutočniteľnosti. Vzhľadom na tesný 
harmonogram predloženia správy vo výbore a potrebu ďalších podrobnejších informácií 
na formuláciu presného znenia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov došlo k rozhodnutiu, 
že návrh správy sa predloží bez konkrétnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a že tieto 
sa predložia v neskoršej fáze počas obdobia určeného na zmenu a dopĺňanie textu, čím sa 
zabezpečí viac času na premyslenie obsahu návrhov. 
Spravodajkyňa sa domnieva, že postup udeľovania pomoci členským štátom v rámci opatrení 
„navyšovania“ musí byť jasný a o použití zvýšených priebežných platieb sa musia podávať 
náležité správy. Postup uchádzania sa o pomoc na základe takýchto opatrení ani povinnosť 
podávať správy by však nemali viesť k zvýšeniu administratívnej záťaže, aby bolo politiku 
tiež možné rýchlo prispôsobovať potrebám krajín najviac zasiahnutých krízou. Správy by sa 
mohli podávať napríklad ako súčasť existujúceho podávania strategických správ.
Okrem uvedených úprav budú možno k návrhu Európskej komisie preložené ďalšie 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zacielené na objasnenie dočasného charakteru návrhu 
(t. j. že ním nie sú dotknuté rokovania o budúcom balíku legislatívnych návrhov) a jeho 
vplyvu na rozpočet.


