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PR_COD_1amCom

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 návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený 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 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, 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 nariadenie Rady 
(ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia 
v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou 
alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, a pravidlá zrušenia viazanosti prostriedkov 
v prípade určitých členských štátov
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0301),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0143/2013),

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

– so zreteľom na články 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre rozpočet 
a Výboru pre kontrolu rozpočtu ((A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu 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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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady 
(ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité 
ustanovenia týkajúce sa finančného 
riadenia prípade určitých členských štátov, 
ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou 
stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami 
ohrozené, a pravidlá zrušenia viazanosti 
prostriedkov v prípade určitých členských 
štátov

Návrh 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, a pravidlá zrušenia 
viazanosti prostriedkov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Nariadením (EÚ) č. …/… [nariadenie 
o spoločných ustanoveniach] sa horná 
hranica pridelených prostriedkov na 
členský štát stanovuje na 110 % ich úrovne 
v reálnom vyjadrení za obdobie 2007 –
2013. Členské štáty, ktorých sa toto
obmedzenie hornou hranicou týka, treba 
ochrániť pred rizikom automatického 
zrušenia viazanosti prostriedkov 
pridelených v období 2007 – 2013.

(6) Nariadením (EÚ) č. …/… [nariadenie 
o spoločných ustanoveniach] sa horná 
hranica pridelených prostriedkov na 
členský štát stanovuje na 110 % ich úrovne 
v reálnom vyjadrení za obdobie 2007 –
2013. Dvoch členských štátov sa toto
obmedzenie hornou hranicou dotkne 
výrazným spôsobom. Preto je potrebná 
ďalšia ochrana pred rizikom 
automatického zrušenia viazanosti 
prostriedkov pridelených v období 2007 –
2013.

Or. en

Odôvodnenie

Takzvané dvojité obmedzenie postihne dva štáty – Slovensko a Rumunsko.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Vo svojich záveroch zo 7. a 8. 
februára 2013 Európska rada uviedla, že 
všetky programy budú podliehať postupu 
zrušenia viazanosti stanovenému na 
základe toho, že sumy spojené 
s viazanosťou, na ktoré sa v období N +3 
nevzťahuje predbežné financovanie alebo 
žiadosť o platbu, sa zrušia.

Or. en

Odôvodnenie

V záveroch Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013 sa v článku 87 neuvádza iba to, že je 
potrebné pomôcť dvom členským štátom postihnutým dvojakým obmedzením (Rumunsko 
a Slovensko) nájsť praktické riešenie na zníženie rizika automatického zrušenia viazanosti 
rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé krajiny na obdobie 2007 – 2013, ale je nutné najprv 
určiť , že budúcom viacročnom finančnom rámci od roku 2014 budú všetky programy 
členských štátov podliehať pravidlu pre zrušenie viazanosti N +3.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európska rada vo svojich záveroch z 8. 
februára 2013 vyzvala Komisiu preskúmať 
v prípade Rumunska a Slovenska praktické 
riešenia na zníženie rizika automatického 
zrušenia viazanosti prostriedkov v rámci 
národných balíkov týchto krajín na roky 
2007 – 2013 vrátane možnosti zmeny 
nariadenia (ES) č. 1083/2006.

(7) Európska rada tiež vyzvala Komisiu 
preskúmať v prípade Rumunska 
a Slovenska praktické riešenia na zníženie 
rizika automatického zrušenia viazanosti 
prostriedkov v rámci národných balíkov 
týchto krajín na roky 2007 – 2013 vrátane 
možnosti zmeny nariadenia (ES) č. 
1083/2006.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Európska rada zdôraznila aj potrebu 
zabezpečenia zvládnuteľnej úrovne 
a profilu týchto platieb vo všetkých 
okruhoch v záujme obmedzenia 
nesplatených rozpočtových záväzkov 
najmä pomocou uplatňovania pravidiel 
automatického zrušenia viazanosti 
prostriedkov vo všetkých okruhoch. Preto
by ustanovenia o uvoľnení pravidiel 
zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade 
členských štátov, v prípade ktorých sa 
uplatňuje horná hranica stanovená 
nariadením (EÚ) č..../... [nariadenie 
o spoločných ustanoveniach], mali byť 
vyvážené z hľadiska jeho účinkov na 
nesplatené rozpočtové záväzky.

(8) Európska rada zdôraznila aj potrebu 
zabezpečenia zvládnuteľnej úrovne 
a profilu týchto platieb vo všetkých 
okruhoch v záujme obmedzenia 
nesplatených rozpočtových záväzkov 
najmä pomocou uplatňovania pravidiel 
automatického zrušenia viazanosti 
prostriedkov vo všetkých okruhoch. 
Vzhľadom na článok 87 záverov 
Európskej rady zo 7. – 8. februára 2013 
a nevídanú krízu by ustanovenia 
o uvoľnení pravidiel zrušenia viazanosti 
prostriedkov v prípade členských štátov 
mali byť vyvážené.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že Európska rada predĺžila pravidlo pre zrušenie viazanosti na 
obdobie po roku 2014, spravodajca navrhuje, aby pravidlo bolo systematizované 
a uplatňovalo sa na všetky členské štáty od roku 2011. Súvisí to s prvou časťou návrhu 
Komisie o zvýšení, ktorej cieľom je systematizovať toto pravidlo a umožniť každému štátu, 
ktorý vstupuje do európskeho programu úprav, neobmedzenú zvýšenú mieru 
spolufinancovania.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Termín na výpočet automatického 
zrušenia ročných rozpočtových záväzkov 
na roky 2011 a 2013 by sa mal predĺžiť 
o jeden rok za podmienky, že rozpočtový 
záväzok, ktoré nebol k 31. decembru 2015 

(9) Termín na výpočet automatického 
zrušenia ročných rozpočtových záväzkov 
na roky 2011, 2012 a 2013 by sa mal 
predĺžiť o jeden rok. Tým sa by sa mala 
zlepšiť schopnosť čerpania finančných 
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splatený, bude nutné k tomuto dátumu 
odôvodniť. Tým sa by sa mala zlepšiť 
schopnosť čerpania finančných 
prostriedkov vyhradených na operačné 
programy v členských štátoch, ktorých 
budúce prostriedky pridelené v rámci 
politiky súdržnosti sú obmedzené hornou 
hranicou 110 % ich úrovne v reálnom 
vyjadrení za obdobie 2007 – 2013. Takáto 
flexibilita je potrebná vzhľadom na to, že 
v daných členských štátov prebieha 
vykonávanie programov pomalšie, ako sa 
očakávalo.

prostriedkov vyhradených na operačné 
programy v členských štátoch. Takáto 
flexibilita je potrebná vzhľadom na to, že 
v určitých členských štátoch prebieha 
vykonávanie programov pomalšie, ako sa 
očakávalo.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže Európska rada predĺžila pravidlo pre zrušenie viazanosti na obdobie od roku 2014, 
spravodajca navrhuje, aby pravidlo bolo systematizované a uplatňovalo sa na všetky členské 
štáty od roku 2011. Súvisí to s prvou časťou návrhu Komisie o zvýšení, ktorej cieľom je 
systematizovať toto pravidlo a umožniť každému štátu, ktorý vstupuje do európskeho 
programu úprav, neobmedzenú zvýšenú mieru spolufinancovania až do konca programového 
obdobia.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 62 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1a). Článok 62 ods. 1 písm. e) sa mení 
a dopĺňa takto:
„e) to, že Komisii najneskôr do 31. 
marca 2018 predloží vyhlásenie 
o ukončení, ktoré hodnotí platnosť 
žiadosti o platbu záverečného zostatku 
a zákonnosť a regulárnosť príslušných 
transakcií zahrnutých do záverečného 
výkazu výdavkov, ktorý je doložený 
záverečnou kontrolnou správou.“

Or. en
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Odôvodnenie

V súlade s návrhom spravodajcu predĺžiť lehotu na automatické zrušenie viazanosti o jeden 
rok sa vyhlásenie o ukončení pošle Komisii do 31. marca 2018.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1b). Článok 67 ods. 1 sa nahrádza takto:
„1. Do 30. júna každého roku a po prvý 
raz v roku 2008 riadiaci orgán zašle 
Komisii výročnú správu a do 31. marca 
2018 záverečnú správu o vykonávaní 
operačného programu.“

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s návrhom spravodajcu predĺžiť lehotu na automatické zrušenie viazanosti o jeden 
rok by sa záverečná správa mala poslať Komisii do 31. marca 2018.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – úvodná veta a písmeno a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 77 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 77 sa vypúšťa odsek 6. (1) Článok 77 sa mení takto:

a) Odsek 6 sa vypúšťa.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno b (nové)
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 77 – odsek 11a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) Dopĺňa sa tento odsek 11a:
„11a. Odlišne od odseku 10 a s cieľom 
zabezpečiť správne ukončenie programu 
sa príspevok Únie vo forme záverečných 
platieb neodchýli na prioritnej úrovni 
o viac ako 10% maximálneho objemu 
pomoci z fondov, ako je stanovené vo 
finančnom pláne posledného rozhodnutia, 
ktoré schválila Komisia. Maximálnu 
výšku pomoci na programovej úrovni 
neovplyvní odchýlka na prioritnej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom vyhnúť sa rozsiahlym programovým zmenám na konci programového obdobia 
a umožniť efektívne čerpanie prostriedkov sa navrhuje 10% flexibilita medzi prioritami 
(podobne, ako v období 2000 – 2006).

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 89 – odsek 1 – písmeno a – úvodná veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Článok 89 ods.1 písm. a) sa mení 
a dopĺňa takto:
„a) členský štát zaslal do 31. marca 2018
žiadosť o platbu obsahujúcu tieto 
dokumenty:“

Or. en
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Odôvodnenie

V súlade s návrhom spravodajcu predĺžiť lehotu na automatické zrušenie viazanosti o jeden 
rok sa konečný zostatok vyplatí pod podmienkou, že členský štát poslal žiadosť o platbu do 31. 
mája 2018.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 93 – odsek 2b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

"2b. V prípade členských štátov, ktorých 
prostriedky pridelené v rámci politiky 
súdržnosti v programovom období 2014 –
2020 sú obmedzené hornou hranicou vo 
výške 110 % ich úrovne v reálnom 
vyjadrení za roky 2007 – 2013, platí
odchylne od odseku 1 prvého pododseku 
a odseku 2, že termínom uvedeným 
v odseku 1 je 31. december tretieho roku 
nasledujúceho po roku, v ktorom bol 
v rámci operačných programov na obdobie 
2007 – 2012 prijatý ročný rozpočtový 
záväzok.“

„2b. Odchylne od odseku 1 prvého 
pododseku a odseku 2 platí, že termínom 
uvedeným v odseku 1 je 31. december 
tretieho roku nasledujúceho po roku, 
v ktorom bol v rámci operačných 
programov na obdobie 2011 – 2013 prijatý 
ročný rozpočtový záväzok.“

Or. en

Odôvodnenie

Keďže Európska rada predĺžila pravidlo pre zrušenie viazanosti na obdobie po roku 2014, 
spravodajca navrhuje, aby sa pravidlo systematizovalo a a aby sa uplatňovalo na všetky 
členské štáty od roku 2011. Súvisí to s prvou časťou návrhu Komisie o zvýšení, ktorej cieľom 
je systematizovať toto pravidlo a umožniť každému štátu, ktorý vstupuje do európskeho 
programu úprav, aby využil zvýšenú mieru spolufinancovania až do konca programového 
obdobia. Dlhšie lehoty pomôžu zlepšiť čerpanie prostriedkov v členských štátoch (ako uvádza 
Komisia v odôvodnení 9) a umožnia vyberať kvalitné projekty. Poskytnú tiež riešenie, ktoré 
pomôže členským štátom efektívnejšie prekonať následky krízy. Tento pozmeňujúci návrh 
neovplyvní celkovú výšku finančných prostriedkov pridelených členským štátom z fondov pre 
dané obdobie a vplyv návrhu na predĺženie lehoty na automatické zrušenie viazanosti o jeden 
rok na rozpočet nespôsobí zmenu celkovej sumy viazaných rozpočtových prostriedkov.
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 93 – odsek 3 – pododsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) V odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek: vypúšťa sa
„Prvý pododsek sa nedotýka platnosti 
termínu stanoveného v článku 93 ods. 2 
písm. b) na rozpočtový záväzok, ktorý na 
rok 2012 prijali členské štáty uvedené 
v danom odseku.“

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod
Európska komisia ako reakciu na finančnú krízu predstavila návrh na zmenu nariadenia 
1083/2006. Jej cieľom je:

 predĺžiť obdobie, počas ktorého sa zvýši podiel spolufinancovania v prípade členských 
štátov, ktorým hrozia ťažkosti s finančnou stabilitou. Členské štáty, ktoré vstúpia 
do programu úprav a dostanú finančnú pomoc v budúcnosti, budú môcť získať vyššie 
platby v období, keď sa na nich vzťahujú podporné mechanizmy, bez toho, aby došlo 
k zmene celkovej výšky prostriedkov, ktoré im boli pridelené v rámci politiky 
súdržnosti na obdobie 2007 – 2013;

 uplatniť politickú dohodu Európskej rady zo 7 – 8. februára 2013, t. j. splniť odsek 87 
záverov Rady. V návrhu Komisie sa požaduje mechanizmus, na základe ktorého by 
bola dvom členským štátom – Rumunsku a Slovensku – udelená výnimka z pravidla 
zrušenia viazanosti prostriedkov N+3 na roky 2011 a 2012.

Podľa Komisie sa nezmení celková výška finančných prostriedkov pridelených z fondov 
na toto obdobie príslušným krajinám a na príslušné programy ani netreba upraviť maximálnu 
sumu financovania zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu.

Rozhodovanie o tomto návrhu nariadenia je predmetom riadneho legislatívneho postupu1

a konečná dohoda bude závisieť od rokovaní Európskeho parlamentu, Rady a Európskej 
komisie. Viaže sa na schválenie nariadenia o viacročnom finančnom rámci a nariadenia 
o spoločných ustanoveniach.

Návrh spravodajcu
Spravodajca víta návrh Komisie a v zásade súhlasí s potrebou pomôcť štátom, najmä v čase 
krízy a tvrdých rozpočtových obmedzení. 

1) Návrh na zvýšenie miery spolufinancovania pre určité členské štáty
Ide o návrh na dodatočné zvýšenie miery spolufinancovania o 10 percentuálnych bodov, ktoré 
by sa malo uplatňovať pri prioritnej osi programov v prípade novo certifikovaných výdavkov
predložených počas predmetného obdobia a pri tých členských štátoch, ktorých sa kríza 
dotkla najviac a ktoré dostávajú finančnú pomoc v rámci programu úprav. Toto zvýšenie bolo 
zavedené zmenou nariadenia 1083/2006 z roku 2011 a malo sa vzťahovať len na žiadosti 
predložené pred koncom roka 2013. Keďže závažné ťažkosti určitých členských štátov 
s finančnou stabilitou naďalej pretrvávajú, Komisia navrhla, aby uplatňovanie vyššieho 
podielu spolufinancovania nebolo časovo obmedzené do konca roku 2013. Spravodajca tento 
návrh víta, pretože zohľadňuje budúcu situáciu, tak ako bola dohodnutá v nariadení 
o spoločných ustanoveniach.

2) Návrh na zníženie rizika automatického zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade 
Rumunska a Slovenska
Návrh na zníženie rizika automatického zrušenia viazanosti prostriedkov z finančného krytia 
na roky 2007 – 2013 v prípade Rumunska a Slovenska je pochopiteľné, keďže tieto dva štáty 

                                               
1 Článok ... ZFEÚ.
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budú čeliť dôsledkom obmedzení prostriedkov pridelených na roky 2014 – 2020 hornou 
hranicou vo výške 110 % ich úrovne za roky 2007 – 2013, ktoré zaviedla Európska rada 
vo februári.
Európsky parlament a výbor REGI však vždy presadzovali zúčtovanie na základe zásad 
a systémových riešení. Európska rada už rozhodla o takomto systémovom riešení tým, že 
zaviedla pravidlo zrušenia viazanosti prostriedkov N+3 v rámci viacročného finančného 
rámca na roky 2014 – 2020. Týmto sa okrem iného vo všeobecnosti uznala potreba predĺžiť 
pravidlo zrušenia viazanosti prostriedkov a dať členským štátom viac času na prípravu 
dobrých a kvalitných projektov. 
Keďže došlo k posunu celkovej metodiky politiky súdržnosti po roku 2013, ktorá sa bude 
zameriavať na výsledky a vychádzať zo systému založeného na výkone, spravodajca 
navrhuje, aby sa pravidlo zrušenia viazanosti prostriedkov platné počas zostávajúceho 
súčasného programového obdobia zjednotilo s budúcim pravidlom. Takáto flexibilita by 
urýchlila vykonávanie programov v ťažkých časoch a pomohla zlepšiť schopnosť čerpania 
finančných prostriedkov vyhradených na operačné programy na konci obdobia. Týmto by sa 
všetkým členským štátom umožnilo predkladať žiadosti o úhradu výdavkov do konca roku 
2014 v prípade viazaných prostriedkov na rok 2011, do konca roku 2015 v prípade viazaných 
prostriedkov na rok 2012 a do konca roku 2016 v prípade viazaných prostriedkov na rok 
2013. Znížilo by sa tým riziko automatického zrušenia viazanosti prostriedkov na roky 2011, 
2012 a 2013 a vytvoril by sa bezproblémový prechodný mechanizmus uplatniteľný pred 
ďalším programovým obdobím. 
Ďalším návrhom, ako urýchliť vyplácanie platieb členským štátom, je zabezpečiť väčšiu 
flexibilitu programov. Spravodajca s cieľom vyhnúť sa početným programovým zmenám 
na konci programového obdobia a umožniť efektívne čerpanie prostriedkov navrhuje 
10 % flexibilitu medzi prioritami / prioritnej osi (podobne, ako to bolo v programovom 
období 2000 – 2006). Spravodajca toto opatrenie podporuje, pretože by umožnilo flexibilnejší 
prístup k zmenám operačných programov, než aký stanovujú súčasné usmernenia o ukončení 
programov. 

Záverečné odôvodnenie
Na základe návrhu by sa zjednotili podmienky súčasného a budúceho programového obdobia, 
čo by krajinám pomohlo efektívnejšie míňať prostriedky. Členské štáty musia vykonávať 
projekty a využívať zdroje na zabezpečenie svojho rastu a konkurencieschopnosti. 
Dlhotrvajúca finančná a hospodárska kríza spôsobila ekonomické straty a stagnáciu a má 
mnohé negatívne dôsledky. Členské štáty museli vykonať prísne rozpočtové politiky 
a politiky zamerané na fiškálnu konsolidáciu, čo viedlo k zníženiu investičných aktivít 
vo verejnom aj súkromnom sektore. Podmienky na investovanie a vykonávanie rozvojových 
politík boli zjavne ťažšie, než sa očakávalo pred krízou. Vzhľadom na nepredvídateľný dosah 
krízy treba uľahčiť riadenie finančných prostriedkov Únie, pomôcť urýchliť investovanie 
v členských štátoch a regiónoch a zlepšiť dostupnosť finančných prostriedkov pre jednotlivé 
ekonomiky.
Ďalšou pridanou hodnotou návrhu je zabezpečenie bezproblémového prechodu zo súčasného 
na budúce programové obdobie. Znížil by sa tým nadbytok nevyplatených žiadostí o platby 
a zamedzilo by sa potrebe konať príliš rýchlo a rozhodovať pod tlakom. 

Súčasný systém rušenia viazanosti prostriedkov je nestály, najmä s ohľadom na stav rokovaní 
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o budúcom viacročnom finančnom rámci. Navrhovaná zmena by prispela k plynulosti, 
nepretržitosti a predvídateľnosti investícií a rozvojových politík.


