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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.  

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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