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PR_COD_1rej 

 

 

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 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa 

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj 

vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem 

v členských štátoch 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0826), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 175 ods. 3 a článok 177 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C8-

0432/2017), 

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

zo 14. marca 20181, 

– po porade s Výborom regiónov, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a takisto stanoviská Výboru 

pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru 

pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-

0316/2018), 

1. zamieta návrh Komisie; 

2. vyzýva Komisiu, aby svoj návrh vzala späť; 

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

parlamentom. 

                                                 
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Komisia sa týmto návrhom prijatým 6. decembra 2017 snaží zmeniť nariadenie o spoločných 

ustanoveniach (NSU) s cieľom umožniť používanie výkonnostnej rezervy (6 % zdrojov 

pridelených do EFRR, ESF a KF v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti do 

EPFRV a do ENRF) na štrukturálne reformy namiesto na osobitné priority stanovené 

v dohodách o partnerstve. Komisia sa v návrhu konkrétne snaží vložiť do NSU článok 22 

ods. 1a, článok 22 ods. 8 a článok 23a, ktorými by sa mali stanoviť zásady a postupy 

používania finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na štrukturálne reformy. Následné 

zmeny navyše vplývajú na ustanovenia NSU o cieli, vymedzení pojmov a povinnosti 

podávania správ. 

Spoluspravodajcovia návrh v plnej miere zvážili a dospeli k záveru, že návrh by sa mal 

zamietnuť. 

Európsky parlament síce pôvodne, keď sa prijímal aktuálny balík opatrení v oblasti 

súdržnosti, koncept výkonnostnej rezervy nepodporil, spoluspravodajcovia sa však 

domnievajú, že finančné prostriedky vo výkonnostnej rezerve by sa mali používať tak, ako to 

bolo pôvodne zamýšľané, teda na projekty súdržnosti, a že by sa nemali presúvať na 

štrukturálne reformy. To neznamená, že štrukturálne reformy nie sú dôležité: Výbor pre 

regionálny rozvoj v iných súvislostiach podporil zvýšenie rozpočtu na štrukturálne reformy. 

Miestne orgány a zainteresované strany sa však vo väčšine prípadov spoliehajú na 6 % 

vyčlenených vo výkonnostnej rezerve, aby mohli financovať projekty, ktoré sú už 

naplánované do konca tohto programového obdobia. 

Výbor pre regionálny rozvoj o tomto návrhu viedol mnoho konzultácií vrátane výmeny 

názorov vo výbore s podpredsedom Komisie Dombrovskisom, útvarmi Komisie (službou na 

podporu štrukturálnych reforiem aj GR REGIO), Európskym hospodárskym a sociálnym 

výborom, Výborom regiónov, predsedníctvom Rady a Európskym dvorom audítorov. 

Spoluspravodajcovia majú celkový dojem, že tento návrh má všeobecne veľmi slabú podporu, 

pričom len veľmi málo zainteresovaných strán podporuje navrhovaný dobrovoľný presun 

výkonnostnej rezervy na financovanie štrukturálnych reforiem. 
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30.8.2018 

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET 

pre Výbor pre regionálny rozvoj 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 

námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, 

pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Jens Geier 

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku 

 

 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Spravodajca berie na vedomie návrh Komisie umožniť členským štátom, aby výkonnostnú 

rezervu zakotvenú v nariadení úplne alebo čiastočne vyčlenili na podporu záväzkov členských 

štátov týkajúcich sa štrukturálnych reforiem. Rozhodnutie o použití výkonnostnej rezervy na 

štrukturálne reformy by sa úplne ponechalo na členské štáty, ktoré sú vyzvané, aby predložili 

oficiálny návrh na toto prerozdelenie vrátane opatrení na vykonanie reforiem, čiastkových a 

celkových cieľov a harmonogramu. Komisia by posúdila návrh a prijala rozhodnutie 

prostredníctvom vykonávacieho aktu. 

Možnosť využitia výkonnostnej rezervy na štrukturálne reformy jasne oslabuje jej pôvodný 

účel a cieľ politiky súdržnosti, keďže výkonnostná rezerva bola vytvorená s cieľom prideliť 

finančné prostriedky na programy EIŠF, ktoré dosiahli svoje čiastkové ciele. Keďže Komisia 

preskúma tieto programy v roku 2019, v rámci programov sa vynakladalo úsilie o splnenie ich 

čiastkových cieľov, pričom sa počítalo s finančnými prostriedkami z výkonnostnej rezervy. 

Ak sa teraz budú môcť členské štáty rozhodnúť, že rezervu použijú na iný účel, môže to 

priniesť finančnú neistotu a oneskorenia pri vykonávaní programov politiky súdržnosti. 

Stimuly na to, aby programy EŠIF boli úspešné, by sa tým stratili. 
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Okrem toho pozmeňujúce nariadenie prikladá politike súdržnosti menší význam ako 

európskemu semestru, hoci ciele tejto politiky sú stanovené v zmluve. 

Výber priameho hospodárenia – na podporu štrukturálnych reforiem – s finančnými 

prostriedkami, ktoré mali smerovať do politiky súdržnosti, by porušil aj zásadu 

spolufinancovania v rámci politiky súdržnosti. 

Komisia navyše vo svojom návrhu jasne nedefinuje štrukturálne reformy, v dôsledku čoho je 

prerozdeľovanie finančných prostriedkov z výkonnostnej rezervy ešte nejasnejšie. 

Komisia odôvodňuje svoj návrh tvrdením, že bude slúžiť ako pilotný projekt pre budúci VFR. 

Pri navrhovaní budúceho VFR však výsledky tejto pilotnej fázy nebude možné využiť. 

Vzhľadom na uvedené spravodajca navrhuje zamietnuť návrh Komisie, pretože je to najlepší 

spôsob na zaručenie účinnej, nezávislej a úspešnej politiky súdržnosti. 
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****** 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor navrhol 

zamietnutie návrhu Komisie. 
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POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO 
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vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 

stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 
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ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO 
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4.10.2018 

STANOVISKO VÝBORU PRE KONTROLU ROZPOČTU 

pre Výbor pre regionálny rozvoj 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ 

ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Derek Vaughan 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Spravodajca berie na vedomie návrh Komisie umožniť členským štátom, aby výkonnostnú 

rezervu zakotvenú v nariadení o spoločných ustanoveniach úplne alebo čiastočne vyčlenili 

na podporu záväzkov členských štátov týkajúcich sa štrukturálnych reforiem. Rozhodnutie o 

použití výkonnostnej rezervy na štrukturálne reformy by sa úplne ponechalo na členské štáty, 

ktoré musia predložiť oficiálny návrh na toto prerozdelenie vrátane opatrení na vykonanie 

reforiem, čiastkových a celkových cieľov a harmonogramu. Komisia návrh posúdi a prijme 

rozhodnutie prostredníctvom vykonávacieho aktu. 

Cieľom európskeho semestra je umožniť členským štátom, aby mohli svoje hospodárske 

politiky koordinovať prostredníctvom: 

• zabezpečenia dobrého stavu verejných financií (predchádzaním nadmernému 

verejnému dlhu) 

• predchádzania nadmerným makroekonomickým nerovnováham v EÚ  

• podpory štrukturálnych reforiem zameraných na vytváranie väčšieho počtu 

pracovných miest a dosiahnutie rastu a 

• posilnenia investícií.  
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Orgány členských štátov stanovili svoje plány týkajúce sa využívania finančných prostriedkov 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 až 2020 v dohodách 

o partnerstve a následne ich schválila Európska komisia. 

Je zodpovednosťou členských štátov navrhnúť konkrétne programy a projekty, na ktoré sa 

európske štrukturálne a investičné fondy použijú. 

Výkonnostná rezerva má uľahčiť zameranie na výkonnosť a dosiahnutie cieľov stratégie Únie 

na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Tvorí ju 6 % celkových 

zdrojov pridelených na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti, ako aj na EPFRV a na 

opatrenia financované v rámci zdieľaného riadenia v súlade s nariadením o ENRF, 

stanovených pre každý členský štát. 

Možnosť využitia výkonnostnej rezervy na štrukturálne reformy jasne oslabuje jej pôvodný 

účel a cieľ politiky súdržnosti, keďže výkonnostná rezerva bola vytvorená s cieľom prideliť 

finančné prostriedky na programy EIŠF, ktoré dosiahli svoje čiastkové ciele. Keďže Komisia 

tieto programy v roku 2019 preskúma, v rámci programov sa vynakladalo úsilie o splnenie ich 

čiastkových cieľov, pričom sa počítalo s finančnými prostriedkami z výkonnostnej rezervy. 

Ak sa teraz budú môcť členské štáty rozhodnúť, že rezervu použijú na iný účel, mohlo by to 

spôsobiť finančnú neistotu a oneskorenia pri vykonávaní programov politiky súdržnosti. 

Stimuly na to, aby programy EŠIF boli úspešné, by sa tým stratili. 

****** 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor 

navrhol zamietnutie návrhu Komisie. 
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POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO 

Názov Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 

decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj 

vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Každé prerozdelenie prostriedkov 

z výkonnostnej rezervy by malo byť 

podmienené splnením záväzkov 

súvisiacich s vykonaním reforiem určených 

v procese európskeho semestra. Prednosť 

(3) Každé prerozdelenie prostriedkov 

z výkonnostnej rezervy by malo byť 

podmienené splnením záväzkov 

súvisiacich s vykonaním reforiem určených 

v procese európskeho semestra. Prednosť 
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by malo mať vykonávanie štrukturálnych 

reforiem, od ktorých sa očakáva, že 

v najväčšej miere prispejú k zvýšeniu 

odolnosti domácich hospodárstiev a majú 

pozitívne účinky presahovania v ďalších 

členských štátoch. Patria medzi ne reformy 

trhov s výrobkami a trhov práce, daňové 

reformy, rozvoj kapitálových trhov, 

reformy na zlepšenie podnikateľského 

prostredia, ako aj investície do ľudského 

kapitálu a reforiem verejnej správy. 

by malo mať vykonávanie štrukturálnych 

reforiem, od ktorých sa očakáva, že 

v najväčšej miere prispejú k zvýšeniu 

odolnosti domácich hospodárstiev a majú 

pozitívne účinky presahovania v ďalších 

členských štátoch. Patria medzi ne reformy 

trhov s výrobkami a trhov práce, daňové 

reformy, rozvoj kapitálových trhov, 

reformy na zlepšenie podnikateľského 

prostredia, ako aj investície do ľudského 

kapitálu a reforiem verejnej správy za 

predpokladu, že tieto reformy nepovedú k 

oslabeniu noriem a podmienok na trhoch 

práce, v rámci výroby ani vo vzťahu k 

samotným výrobkom. 
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STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU 

pre Výbor pre regionálny rozvoj 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 

námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, 

pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sofia Sakorafa 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

V snahe vyvrátiť kritiku, že strategické odôvodnenie výdavkov z kohéznych fondov EÚ 

a s nimi spojenej zodpovednosti bolo nedostatočné, bolo v programovom období 2014 – 2020 

zavedené zvýšené zameranie na výkonnosť. Pre každý operačný program bol definovaný 

výkonnostný rámec s podrobným uvedením očakávaných výsledkov investícií a postupu, ako 

merať pokrok v plnení týchto cieľov.  

V roku 2019 sa uskutoční preskúmanie výkonnosti. Programy a priority, ktoré splnia 

stanovené míľniky a ciele, získajú prístup k súvisiacej výkonnostnej rezerve (6 % zdrojov 

pridelených prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho 

fondu a Kohézneho fondu), zatiaľ čo tie, ktorým sa závažným spôsobom nepodarí dosiahnuť 

čiastkové ciele, môžu čeliť sankciám. 

Spravodajkyňa je nepríjemne prekvapená návrhom Komisie, ktorý v skratke vyzýva členské 

štáty, aby sa dobrovoľne úplne alebo čiastočne vzdali správy finančných prostriedkov 

výkonnostnej rezervy a prenechali ich Komisii, ktorá chce uskutočniť horizontálne 

štrukturálne reformy spojené s európskym semestrom.  

Spravodajkyňa zastáva názor, že politika súdržnosti a európsky semester nemajú rovnaké 

ciele a neslúžia na tie isté účely. Ex-ante kondicionality a makroekonomické podmienky 

predstavujú veľké riziko pre dosiahnutie udržateľného, spravodlivého a vyváženého rastu. 

Európsky parlament opakovane zdôraznil, že „prepojenie [politiky súdržnosti] s európskym 
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semestrom by nemalo brániť dosahovaniu jej vlastných cieľov stanovených v zmluvách“1. 

Presmerovanie ďalších 21 miliárd EUR na plnenie cieľov striktne spätých s procesom 

európskej správy hospodárskych záležitostí predstavuje jasnú odchýlku od hlavného účelu 

politiky súdržnosti, ktorým je „znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých 

regiónoch “2.  

Presmerovanie takéhoto značného množstva finančných prostriedkov naruší implementáciu 

a negatívne ovplyvní potenciálny dosah tejto politiky. Vážne sa tým oslabia hlavné 

a doplnkové zásady politiky súdržnosti, ako sú solidarita v praxi, primerané a spravodlivé 

prerozdelenie bohatstva a samotná logika výkonnosti založená na motivačných stimuloch 

a odmenách.  

Spravodajkyňa má vážne výhrady aj z procedurálneho hľadiska. Návrh prichádza príliš 

neskoro a je veľmi nejasný. Príslušné zmeny budú mať retroaktívny účinok, mohli by vyvolať 

narušenie rozpočtu, dohodnutých národných ročných tranží a narušiť už naplánované výdavky 

na konkrétne projekty.  

Spravodajkyňa kritizuje skutočnosť, že v súčasnom programovom období slúžia na podporu 

štrukturálnych reforiem so zameraním na európsky semester iné nástroje financovania EÚ. 

Prerozdelenie kohéznych fondov napríklad v prospech programu na podporu štrukturálnych 

reforiem (SRSP) sa už uskutočnilo, pričom Komisia teraz navrhuje výrazné zvýšenie 

finančného krytia SRSP. Navyše zostatok sa môže v budúcom programovom období rokov 

2021 – 2027 zhoršiť. Komisia navrhuje nový program na podporu reforiem s rozpočtom 

vo výške 25 miliárd EUR, ktorý sa financuje v rámci nástroja flexibility a oddelene 

od európskych štrukturálnych a investičných fondov, a zároveň plánuje zníženie celkového 

portfólia pre súdržnosť o 7%3.  

Hoci zdieľané riadenie vytvára dojem, že ide o spoločnú zodpovednosť, rozhodnutie 

členského štátu využiť čiastočne alebo v plnom rozsahu výkonnostnú rezervu na podporu 

štrukturálnych reforiem bude znamenať prechod na priame riadenie. Z toho vyplýva, 

že akýkoľvek návrh na uskutočnenie reformných záväzkov bude patriť do výlučného 

posúdenia, schvaľovania a riadenia Komisie. 

Na záver spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh je v absolútnom rozpore 

s nedávnymi vyhláseniami Komisie, ktoré zazneli na plenárnom zasadnutí EP (v marci 

2018)4. Keďže Komisia nemá v úmysle zmeniť dátumy týkajúce sa posúdenia výkonnosti 

a vyčlenenia výkonnostnej rezervy, zmena orientácie a riadenia výkonnostnej rezervy by 

v tejto fáze predstavovala jasný príklad dvojakých noriem.  

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti sa spravodajkyňa domnieva, že výbor ITRE by 

mal vyzvať výbor REGI ako gestorský výbor a výbory ECON a BUDG ako pridružené 

výbory, aby návrh Komisie zamietli. 

                                                 
1 Stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (20.2.2018) pre Výbor pre hospodárske a menové veci o európskom semestri 
pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu 2018 (2017/2226(INI)), bod 4.   
2 Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – tretia časť: Vnútorné politiky a činnosti Únie – hlava XVIII: 
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť – článok 174 (bývalý článok 158 Zmluvy o ES), Ú. v. EÚ 115, 9.5.2008 s. 0127 –
 0127. 
3 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 
2027, COM(2018) 321 final, 2.5.2018, s. 10. 
4 Plenárna schôdza EP, štvrtok 15. marca 2018 v Štrasburgu, väčšia interpelácia, otázka na ústne zodpovedanie v mene výboru 
REGI o výkonnostnej rezerve EŠIF. 
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****** 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 

gestorský výbor navrhol zamietnutie návrhu Komisie. 
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2.10.2018 

STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA 

pre Výbor pre regionálny rozvoj 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ 

ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Daniel Buda 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Spravodajca berie na vedomie návrh Komisie umožniť členským štátom, aby výkonnostnú 

rezervu zakotvenú v nariadení úplne alebo čiastočne vyčlenili na podporu záväzkov členských 

štátov týkajúcich sa štrukturálnych reforiem. Rozhodnutie o použití výkonnostnej rezervy na 

štrukturálne reformy by sa úplne ponechalo na členské štáty, ktoré sú vyzvané, aby predložili 

oficiálny návrh na toto prerozdelenie vrátane opatrení na vykonanie reforiem, čiastkových a 

celkových cieľov a harmonogramu. Komisia by posúdila návrh a prijala rozhodnutie 

prostredníctvom vykonávacieho aktu. 

Cieľom návrhu Európskej komisie je presmerovať sumu pridelenú na výkonnostnú rezervu na 

štrukturálne reformy. Súčasné nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU) stanovuje 

v dohodách o partnerstve, že tieto rozpočtové prostriedky sa použijú na konkrétne priority. 

Spravodajca Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa domnieva, že finančné 

prostriedky pridelené na výkonnostnú rezervu by sa mali použiť tak, ako boli pôvodne určené, 

pretože sa zameriavajú na projekty financované prostredníctvom Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. 

Keďže využitie finančných prostriedkov, ktoré sa pridelili na výkonnostnú rezervu, na 

štrukturálne reformy by mohlo viesť k odkloneniu týchto prostriedkov od investícií v oblasti 

poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, spravodajca navrhuje zamietnuť návrh Komisie, ktorým 

sa mení nariadenie o spoločných ustanoveniach. 

 

****** 
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o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
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4.9.2018 

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVA ŽIEN A RODOVÚ ROVNOSŤ 

pre Výbor pre regionálny rozvoj 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 

námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, 

pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch 

(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sirpa Pietikäinen 
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Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 

gestorský výbor navrhol zamietnutie návrhu Komisie. 
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vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 
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