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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia predložila v júli 2009 návrh na zmenu a doplnenie základného nariadenia 
o štrukturálnych fondoch, t. j nariadenia (ES) č. 1083/2003. Cieľom návrhu bolo poskytnúť 
dodatočné hospodárske stimuly niektorým členským štátom, ktoré vážne trpeli následkami 
hospodárskej krízy. Návrh nadväzuje na európsky plán na oživenie hospodárstva, v súvislosti 
s ktorým už boli v roku 2009 zmenené a doplnené vykonávacie ustanovenia základného 
nariadenia č. 1083/2006 s cieľom umožniť väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o zálohové platby. 

Najpodstatnejším prvkom návrhu Komisie bolo riešenie následkov finančnej krízy, t. j. 
problému sprísnenia úverovej politiky a obmedzení rozpočtovej politiky. Navrhovaným 
riešením bolo zavedenie dočasnej možnosti pre členské štáty trpiace vážnymi problémami 
s peňažným tokom, ktoré by mohli žiadať stopercentnú úhradu financovania opatrení trhu 
práce v rámci Európskeho sociálneho fondu, čo by znamenalo výnimku zo zásady 
spolufinancovania. Táto výnimka sa mala uplatňovať v rokoch 2009 a 2010. Očakávalo sa, že 
podporí odbornú prípravu, zvyšovanie kvalifikácií a vytváranie kvalitných učňovských miest. 
Komisia okrem toho navrhla niekoľko ďalších opatrení na uľahčenie vykonávania nariadenia 
(ES) č. 1083/2006.

Rada posudzovala návrh na jeseň v roku 2009 a 20. novembra dospela k jednomyseľnej 
dohode. Zamietla myšlienku dočasných stopercentných platieb, ale podporila iné zmeny 
navrhnuté Komisiou. 

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 znamenalo zmenu 
legislatívneho postupu v prospech Parlamentu: namiesto postupu súhlasu, kde Parlament 
mohol len povedať áno alebo nie, získal plné slovo k obsahu textu v rámci riadneho 
legislatívneho postupu. 

Posúdenie rozpočtových aspektov návrhu

Komisia navrhla niekoľko zmien, ktorých úlohou je zjednodušiť pravidlá využívania 
štrukturálnych fondov. Najpodstatnejšie zmeny sa týkajú veľkých projektov, okrem iného 
zmeny uplatňovaného prahu. Ak bude návrh prijatý, bude platiť jeden prah, 50 miliónov eur, 
na všetky veľké projekty (v súčasnej dobe existuje samostatný prah v prípade ekologických 
projektov predstavujúci 25 miliónov eur). Veľké projekty by mali byť aj chránené pred 
automatickým zrušením viazanosti. Väčšina iných zmien je relatívne menej významná, ale sú 
odpoveďou na žiadosť Parlamentu o zjednodušenie, podobne ako v prípade rozpočtového 
zmierenia v novembri 2009. Parlament a Rada potom prijali spoločné vyhlásenie 
o zjednodušení a cielenejšom využívaní štrukturálnych fondov. Preto môžeme podporiť 
opatrenia na zjednodušenie, ktoré navrhla Komisia. 

Komplikovanejším problémom je dočasné zrušenie povinnosti spolufinancovania v prípade 
operačných programov financovaných z ESF. Nemalo by to žiaden vplyv na viazané 
rozpočtové prostriedky v roku 2010, ale išlo by o dočasné zvýšenie platobných rozpočtových 
prostriedkov, ak by sa členské štáty rozhodli využiť túto príležitosť na stopercentnú úhradu 
priebežných platieb. Návrh by neznamenal žiadnu úpravu viacročného finančného rámca, 
pretože platby EÚ „navyše“ v roku 2010 by sa získali späť pri výpočte záverečnej bilancie. 
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Zatiaľ čo celkový cieľ – mobilizácia štrukturálnych fondov na lepšie vysporiadanie sa s 
hospodárskou a finančnou krízou – je úplne zlučiteľný s pozíciou Parlamentu, metóda, ktorú 
navrhuje Komisia, vzbudzuje pochybnosti. Štatistika o vývoji platieb v štrukturálnych 
fondoch ukazuje podstatné rozdiely medzi členskými štátmi najmä v súvislosti s ESF (pozri 
príloha 1). To isté platí pre predkladanie opisov systémov riadenia a kontroly. Z dostupných 
údajov vyplýva, že problémy sú inde než v hľadaní spolufinancovania, t.j. v schopnostiach 
členských štátov pri správe fondov na vnútroštátnej úrovni. Úplné dočasné financovanie EÚ 
by bolo v rozpore so zásadou spolufinancovania a mohlo by zvýšiť riziko nezrovnalostí. 
Dodatočné náklady návrhu Komisie by mali v roku 2010 predstavovať 4,1 mld. eur. 
Znamenalo by to päťdesiatpercentné zvýšenie v porovnaní s rozpočtovanými platbami ESF na 
rok 2010. 

Je nešťastné, že návrh Komisie neobsahuje posúdenie vplyvu. Nie je teda jasné, aký vplyv sa 
očakáva a aká bude reálna pridaná hodnota. 

Rada už zamietla zásadu stopercentného financovania. Namiesto toho navrhla predĺžiť 
konečný termín na výpočet automatického zrušenia viazanosti ročného rozpočtového záväzku 
týkajúceho sa celej výšky ročného rozpočtového príspevku na rok 2007 s cieľom zlepšiť 
čerpanie rozpočtových prostriedkov vyhradených pre niektoré operačné programy. 
Argumentuje tým, že takáto pružnosť by bola nutná kvôli pomalšiemu rozbehu a neskoršiemu 
schváleniu operačných programov, než sa pôvodne očakávalo. 

Na zlepšenie ekonomickej situácie krajín, ktoré boli najviac zasiahnuté hospodárskou krízou, 
navrhuje Rada aj zvýšenie zálohových platieb na operačné programy ESF a Kohézneho 
fondu. Členské štáty, ktorým bola poskytnutá strednodobá finančná pomoc v zmysle 
nariadenia (ES) č. 332/2002 a členské štáty, ktorých HDP klesol v roku 2009 o viac ako 10 % 
v porovnaní s rokom 2008, by mali nárok na ďalšie zálohové platby vo výške 2 % 
z Kohézneho fondu a 4 % z ESF. Tento návrh by znamenal rozšírenie zálohových platieb na 
rok 2010 za hore uvedených podmienok.  V súčasnom nariadení sa na rok 2010 
nepredpokladali žiadne zálohové platby.

Váš spravodajca požiadaný o stanovisko konštatuje, že z návrhu Rady na zálohové platby by 
čerpalo päť krajín (pozri príloha 2). Celkové náklady na toto opatrenie by tvorili 776 mil. eur 
(400 mil. eur na Kohézny fond a 377,6 mil. eur na ESF).

Váš spravodajca požiadaný o stanovisko sa domnieva, že prístup Rady zodpovedá žiadostiam 
Parlamentu o zjednodušenie a flexibilitu. Odloženie zrušenia viazanosti by bolo potenciálne 
prospešné pre všetky krajiny, ale krajiny v najhoršej situácii by využili doplňujúce zálohové 
platby.  Pozmeňujúce a doplňujúce návrh vášho spravodajcu odzrkadľujú túto pozíciu. Je však 
zrejmé, že po prijatí právneho základu by Komisia mala predložiť príslušný návrh na opravný 
rozpočet, ktorý posúdi a príjme rozpočtový orgán.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 
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svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. pripomína vyhlásenie Rady z 10. júla 
2009 o platobných rozpočtových 
prostriedkoch a žiada Komisiu, aby 
predložila opravný rozpočet týkajúci sa 
ďalších potrebných platobných 
prostriedkov na rok 2010;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Podporuje navrhované 
predfinancovanie platieb, ale zdôrazňuje, 
že by sa malo dodržiavať celkové finančné 
programovanie; pripomína, že o 
konečných objemoch platieb počas 
zostávajúceho programovacieho obdobia 
by sa malo rozhodovať v každoročnom 
rozpočtovom postupe;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1c (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že prípadná odchýlka od 
pravidla N+2 by mala zostať výnimkou a 
 mala by sa uplatňovať len na platobné 
rozpočtové prostriedky z roku 2007;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Ako je uvedené v oznámení Komisie 
z 3. júna 2009 „Spoločný záväzok 
pre zamestnanosť“, je potrebné na 
obmedzené obdobie upraviť ustanovenia 
týkajúce sa výpočtu priebežných platieb, 
aby sa čelilo problémom s peňažným 
tokom, ktoré sa vyskytujú v členských 
štátoch v dôsledku finančných obmedzení 
počas vrcholenia krízy, a aby sa urýchlilo 
vykonávanie aktívnych opatrení trhu 
práce zameraných na podporu občanov 
a konkrétnejšie na nezamestnaných alebo 
ohrozených nezamestnanosťou. Z tohto 
dôvodu je vhodné, aby bez zmeny 
vnútroštátnych povinností 
spolufinancovania, ktoré sa uplatňujú na 
operačné programy počas celého 
programového obdobia, Komisia 
uhrádzala, ak o to členské štáty požiadajú, 
žiadosti o priebežné platby vo výške 100 % 
verejného príspevku na každú prioritnú os 
v operačných programoch 
spolufinancovaných Európskym 
sociálnym fondom.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Návrh na zrušenie povinnosti spolufinancovania je neprijateľný, a to aj dočasne, pretože 
zvyšuje riziko nezrovnalostí a ide proti základným zásadám štrukturálnej politiky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Článok 77 sa nahrádza takto: vypúšťa sa

„Článok 77

Spoločné pravidlá výpočtu priebežných 
platieb a záverečných platieb

1. Priebežné platby a záverečné platby sa 
vypočítavajú tak, že sa uplatní podiel 
spolufinancovania stanovený v rozhodnutí 
o dotknutom operačnom programe 
pre každú prioritnú os na oprávnený 
výdavok uvedený pod touto prioritnou 
osou v každom výkaze výdavkov 
certifikovanom certifikačným orgánom.
Príspevok Spoločenstva vo forme 
priebežných platieb a záverečných platieb 
však nie je vyšší ako verejný príspevok a 
maximálna výška pomoci z fondov pre 
každú prioritnú os, ako sa ustanovuje v 
rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje 
operačný program.
2. Odchylne od odseku 1 prvého 
pododseku v prípade operačných 
programov spolufinancovaných 
Európskym sociálnym fondom môžu byť 
priebežné platby od Komisie za výkazy 
výdavkov zaslané členskými štátmi do 31. 
decembra 2010, ak o to členský štát 
požiada s cieľom uľahčiť vykonávanie 
protikrízových opatrení, vyplatené vo 
výške 100 % verejného príspevku na 
každú prioritnú os, ako sa uvádza pri tejto 
prioritnej osi vo výkaze výdavkov 
certifikovanom certifikačným orgánom. 
Ak si členský štát zvolí túto možnosť, 
Komisia uplatňuje tento systém na všetky 
žiadosti o priebežné platby zaslané do 
31. decembra 2010 za daný operačný 
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program.

Odôvodnenie

Návrh na zrušenie povinnosti spolufinancovania je neprijateľný, a to aj dočasne, pretože 
zvyšuje riziko nezrovnalostí a ide proti základným zásadám štrukturálnej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 82 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) V článku 82 ods. 1 sa v druhom 
pododseku dopĺňa toto písmeno:

“(ea) pre členské štáty, ktorým boli 
poskytnuté pôžičky v roku 2009 v súlade 
s nariadením Rady (ES) č. 332/2002 z 18. 
februára 2002, ktorým sa zavádza systém 
strednodobej finančnej pomoci pre 
platobné bilancie členských štátov*, alebo 
členské štáty, ktorých HDP v roku 2009 
poklesol v porovnaní s rokom 2008 o viac 
ako 10 % v reálnom vyjadrení: v roku 
2010 2 % z príspevku z Kohézneho fondu 
a 4 % z príspevku z Európskeho 
sociálneho fondu na operačný program.
* Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1.“;

Odôvodnenie

V čase vážnej finančnej krízy je možné odôvodniť pokračovanie zálohových platieb 
v sociálnom a kohéznom fonde v prípade krajín, ktoré sú v najzraniteľnejšej hospodárskej 

situácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 82 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11b) V článku 82 ods. 1 sa dopĺňa tento 
pododsek: 

„Na účely uplatňovania kritérií 
uvedených v písmene f) v druhom 
pododseku budú údaje o HDP vychádzať 
zo štatistík Spoločenstva uverejnených 
v novembri 2009 **. 
** Európska hospodárska prognóza, jeseň 2009 
(EUROPEAN ECONOMY), č. 10 2009. Úrad pre 
vydávanie publikácií Európskej únie, 
Luxemburg).“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 93 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Článok 93 sa mení a dopĺňa takto: 

(a) odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Komisia automaticky zruší 
akúkoľvek časť sumy vypočítanej 
v súlade s druhým pododsekom 
v operačnom programe, ktorá 
sa nepoužila na zálohovú platbu alebo 
na priebežné platby, alebo pre ktoré 
nebola zaslaná žiadosť o platbu v súlade 
s článkom 86 do 31. decembra druhého 
roku nasledujúceho po roku prijatia 
rozpočtového záväzku v rámci 
programu s výnimkou uvedenou 
v odseku 2.
Na účely automatického zrušenia 
viazanosti Komisia vypočíta sumu 
pripočítaním jednej šestiny ročného 
rozpočtového záväzku týkajúceho sa celej 
výšky ročného rozpočtového príspevku 
na rok 2007 ku každému z rozpočtových 
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záväzkov na roky 2008 až 2013.“

Odôvodnenie

Odloženie automatického zrušenia viazanosti týkajúce sa záväzkov z roku 2007 dáva určitú 
pružnosť v situácii, keď schvaľovanie operačných programov je pomalšie než sa očakávalo. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 93 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) tento odsek sa vkladá za odsek 2:

"2a. Odchylne od odseku 1 prvého 
pododseku a odseku 2, konečné termíny 
na automatické zrušenie viazanosti 
sa nebudú vzťahovať na ročný rozpočtový 
záväzok týkajúci sa celej výšky ročného 
rozpočtového príspevku na rok 2007.“

Odôvodnenie

Odloženie automatického zrušenia viazanosti týkajúce sa záväzkov z roku 2007 dáva určitú 
pružnosť v situácii, keď schvaľovanie operačných programov je pomalšie než sa očakávalo. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
Prechodné opatrenia

Vzhľadom na mimoriadne okolnosti 
týkajúce sa prechodu k pravidlám 
o zrušení viazanosti uvedeným v tomto 
nariadení, rozpočtové prostriedky, ktoré 
prepadli z dôvodu zrušenia viazanosti 
zo strany Komisie za rozpočtový rok 2007 
podľa prvého pododseku článku 93 odsek 
1 a článku 97 nariadenia (ES) 
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č. 1083/2006 v súlade s článkom 11 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, sa 
opätovne sprístupnia v rozsahu, ktorý je 
potrebný na vykonávanie druhého 
pododseku článku 93 odsek 1 nariadenia 
(ES) č. 1083/2006.

Odôvodnenie

Odloženie automatického zrušenia viazanosti týkajúce sa záväzkov z roku 2007 dáva určitú 
pružnosť v situácii, keď schvaľovanie operačných programov je pomalšie než sa očakávalo. 
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PRÍLOHA 1

28,60 -7,5 -12,5
26,08 -3,7 -4,3
20,58 -2,9 -8
18,65 -13,7 -3
18,42 -2,9 -5,9
17,27 -5 -3,4
16,76 -6,9 -2,8
15,68 -5,8 -6,3
15,38 -2,2 -8,3
14,85 -4,6 -2,1
14,35 -4,5 -2
14,27 1,2 -6,4
14,21 -4,7 -5,3
14,01 -4,6 -2,1
12,87 -3,6 -2,2
12,87 -18,1 -9,8
11,94 -6,5 -4,1
11,57 -18 -9
9,12 -0,7 -3,5
9,06 -2,2 -4,5
9,00 -8 -7,8
8,97 -4,8 -6,6
8,91 -7,4 -6,3
8,89 -5,9 -0,8
8,08 -1,1 -12,2
7,71 -4,5 -4,7

Average :14,2
MS under average
Payment rate level:
18/27=66%

Budget deficit, 
general 

government 
balance, 

2009/2008, % 
GDP

 GDP 
change 

2009/2008 
%

Payments rate 2: 
accumul. payments 

/ EU financing, 
2009/12/31, %
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PRÍLOHA 2

2007-2013

Kohézny fond Európsky sociálny fond
Financovan
ie EÚ,
v 
miliardách 
EUR

Národné
spolufinanco
vanie, v 
miliardách 
EUR

Celko
vé 
prostri
edky, 
v 
miliar
dách 
EUR

2 % 
financovani
a EÚ, 
v 
miliardách 
EUR

Financ
ovanie 
EÚ,
v 
miliar
dách 
EUR

Národné
spolufinanco
vanie,  
v miliardách 
EUR

Celkové 
prostriedky, 
v miliardách 
EUR

4 % 
financova
nia EÚ,
v 
miliardách 
EUR

Krajiny

Estónsko 1,1 0,2 1,3 0,022 0,4 0,05 0,5 0,016

Maďarsko 8,6 1,5 10,1 0,172 3,7 0,6 4,3 0,148

Lotyšsko 1,5 0,5 2 0,03 0,6 0,12 0,7 0,024

Litva 2,3 0,5 2,8 0,046 1 0,2 1,2 0,04

Rumunsko 6,5 1,3 7,8 0,13 3,7 0,7 4,4 0,148
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Spolu 20 4 24 0,4 9,4 1,67 11,1 0,376
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