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Európsky parlament, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie o usmerneniach o uplatňovaní opatrení spájajúcich 

účinnosť európskych štrukturálnych a investičných fondov a riadnu správu 

hospodárskych záležitostí podľa článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 

(COM(2014)0494) (ďalej len „usmernenia“), 

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 4, 

článok 162, články 174 až 178 a článok 349, 

– so zreteľom na 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. 1083/20061 (ďalej len 

„NSU“), 

– so zreteľom na vyhlásenie Komisie k článku 23 začlenené do vyhlásení týkajúcich sa 

nariadenia (EÚ) č. 1303/20132, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2013 o následkoch rozpočtových 

obmedzení pre regionálne a miestne orgány, pokiaľ ide o výdavky zo štrukturálnych 

fondov EÚ v členských štátoch3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o prínose politiky súdržnosti 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320. 
2  Ú. v. EÚ C 375, 20.12.2013, s. 2. 
3  Prijaté texty, P7_TA(2013)0401. 



k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ do roku 20201, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. februára 2014 k 7. a 8. správe Komisie o pokroku 

v oblasti politiky súdržnosti EÚ a k strategickej správe 2013 o vykonávaní programov 

v období rokov 2007 – 20132, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2014 k európskemu semestru pre 

koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 20143, 

– so zreteľom na Šiestu správu Komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti s 

názvom Investovanie do rastu a zamestnanosti: podpora rozvoja a dobrej správy vecí 

verejných v regiónoch a mestách EÚ z 23. júla 2014, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Politika súdržnosti: Strategická správa 

2013 o vykonávaní programov v období rokov 2007 – 2013 z 18. apríla 2013 

(COM(2013)0210), 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. februára 2015 k usmerneniam 

o uplatňovaní opatrení spájajúcich účinnosť európskych štrukturálnych a investičných 

fondov (EŠIF) a riadnu správu hospodárskych záležitostí, 

– so zreteľom na štúdiu Európskeho parlamentu z januára 2014 s názvom Európska 

správa hospodárskych záležitostí a politika súdržnosti (generálne riaditeľstvo pre 

vnútorné politiky, sekcia B: štrukturálne politiky a politika súdržnosti), 

– so zreteľom na brífing Európskeho parlamentu z decembra 2014 s názvom Európske 

štrukturálne a investičné fondy a riadna správu hospodárskych záležitostí: usmernenia 

na implementáciu článku 23 nariadenia o spoločných ustanoveniach (generálne 

riaditeľstvo pre vnútorné politiky, sekcia B: štrukturálne politiky a politika súdržnosti), 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

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

Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0268/2015), 

A. keďže politika súdržnosti vychádza zo ZFEÚ a je vyjadrením európskej solidarity, 

pričom jej cieľom je posilňovanie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ a 

najmä znižovanie rozdielov medzi regiónmi a podpora vyváženého a harmonického 

sociálno-ekonomického rozvoja; keďže politika súdržnosti je aj investičnou politikou, 

ktorá prispieva k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný 

a inkluzívny rast; 

B. keďže súčasný legislatívny rámec politiky súdržnosti, keď sa vytvárajú väzby so 

stratégiou EÚ pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, s európskym semestrom a 

integrovanými usmerneniami stratégie Európa 2020, ako aj s príslušnými 

odporúčaniami pre jednotlivé krajiny a s odporúčaniami Rady, však zahŕňa veľmi 

špecifické úlohy, ciele a horizontálne zásady; 

C. keďže súčasný právny rámec EŠIF sa zameriava na posilnenie koordinácie, 
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komplementárnosti a synergie s ostatnými politikami a nástrojmi EÚ; 

D. keďže sú dôkazy o tom, že dobrá správa vecí verejných a účinné inštitúcie majú 

zásadný význam pre udržateľný a dlhodobý hospodársky rast, tvorbu pracovných miest 

a sociálny a územný rozvoj, hoci o makroekonomických faktoroch, ktoré ovplyvňujú 

spôsob fungovania politiky súdržnosti, je k dispozícii menej údajov; 

E. keďže hospodárska a finančná nepredvídateľnosť a právna neistota môžu mať za 

následok znižovanie úrovne verejných a súkromných investícií, čo by ohrozilo 

dosiahnutie cieľov politiky súdržnosti; 

F. keďže usmernenia sa týkajú prvej zložky opatrení spájajúcich účinnosť európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a riadnu správu hospodárskych záležitostí 

podľa článku 23 NSU; keďže sa to týka opätovného programovania a pozastavenia 

platieb, ktoré nie sú povinné, na rozdiel od druhej časti článku 23 NSU, v ktorej sa 

vyžaduje pozastavenie záväzkov alebo platieb, ak členské štáty nedokážu prijať 

nápravné opatrenia v súvislosti s procesom správy hospodárskych záležitostí; 

G. keďže výsledky členských štátov pri vykonávaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny sú 

neuspokojivé, pričom dôkazy z posúdení Komisie zamerané na pokrok pri vykonávaní, 

ktoré sa týkajú 279 odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných v rokoch 2012 a 2013, 

naznačujú, že 28 odporúčaní pre jednotlivé krajiny sa úplne vyriešilo alebo sa pri nich 

preukázal podstatný pokrok (10 %) a pri 136 odporúčaniach (48,7 %) sa dosiahol určitý 

pokrok, ale v prípade 115 odporúčaní (41,2 %) sa dosiahol obmedzený pokrok alebo sa 

nezaznamenal žiadny pokrok; 

Spájanie účinnosti EŠIF s riadnou správou hospodárskych záležitostí 

1. zdôrazňuje význam nástrojov a zdrojov politiky súdržnosti pri zachovávaní úrovne 

európskej pridanej hodnoty investícií v členských štátoch a regiónoch v záujme 

posilnenia tvorby pracovných miest a zlepšenia sociálno-ekonomických podmienok, a 

to najmä v prípade výrazného poklesu investícií spôsobeného hospodárskou a finančnou 

krízou; 

2. domnieva sa, že dosahovanie politických zámerov a cieľov EŠIF by nemalo byť 

oslabované mechanizmami správy hospodárskych záležitostí, pričom zároveň uznáva 

ich význam, pokiaľ ide o prínos k stabilite makroekonomického prostredia a k 

efektívnej, účinnej a na výsledky zameranej politike súdržnosti; 

3. domnieva sa, že článok 23 nariadenia o spoločných ustanoveniach sa musí využívať len 

ako posledná možnosť, pokiaľ ide o prínos k efektívnemu vykonávaniu EŠIF; 

4. zdôrazňuje viacročný a dlhodobý charakter programov a cieľov v rámci EŠIF na rozdiel 

od ročného cyklu európskeho semestra; v tejto súvislosti poukazuje na potrebu 

zabezpečenia jednoznačnosti mechanizmov vykonávania európskeho semestra, a žiada 

o úzku spoluprácu medzi oboma uvedenými procesmi a medzi orgánmi zodpovednými 

za ich vykonávanie; 

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia predložila bielu knihu, v ktorej zohľadní 

účinky verejných investícií z dlhodobého hľadiska a stanoví typológiu kvalitných 

verejných investícií, aby tak bolo možné jednoznačne určiť, ktoré investície sú z 

dlhodobého hľadiska najúčinnejšie; 



6. pripomína, že v kontexte súčasnej krízy zohrala politika súdržnosti dôležitú úlohu a 

preukázala značnú schopnosť reagovať na makroekonomické a fiškálne obmedzenia, a 

to opätovným programovaním viac ako 11 % dostupného rozpočtu medzi rokmi 2007 a 

2012, aby sa podporili najnaliehavejšie potreby a posilnili sa určité intervenčné 

opatrenia; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v niekoľkých členských štátoch 

predstavovala politika súdržnosti v období 2007 – 2013 viac než 80 verejných 

investícií; 

7. žiada Komisiu, aby poskytla ďalšie analytické údaje o vplyve a význame 

makroekonomických mechanizmov pre regionálny rozvoj, účinnosť politiky súdržnosti 

a pre interakciu medzi európskym rámcom správy hospodárskych záležitostí a politikou 

súdržnosti, a aby poskytla konkrétne informácie o tom, ako politika súdržnosti prispieva 

k príslušným odporúčaniam pre jednotlivé krajiny a odporúčaniam Rady; 

8. vyzýva členské štáty, aby optimálne využívali flexibilitu, ktorú umožňujú pravidlá 

Paktu stability a rastu; 

Opätovné programovanie podľa článku 23 NSU 

Všeobecné úvahy  

9. pripomína, že akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa opätovného programovania alebo 

pozastavenia podľa článku 23 NSU musí byť použité len vo výnimočných situáciách a 

musí byť dobre zvážené, dôkladne odôvodnené a realizované obozretným spôsobom, s 

uvedením dotknutých programov a priorít, aby sa zabezpečila transparentnosť a 

umožnilo sa overovanie a preskúmanie; okrem toho zdôrazňuje, že takéto rozhodnutia 

by nemali zhoršovať ťažkosti, ktorým regióny a členské štáty čelia v dôsledku sociálno-

ekonomického prostredia alebo ich geografickej polohy a špecifickej situácie v zmysle 

článkov 174 a 349 ZFEÚ; 

10. domnieva sa, že dohody o partnerstve a programy prijaté v súčasnom programovom 

období zohľadňujú príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny a príslušné odporúčania 

Rady, a tak predstavujú dobrý základ pre to, aby sa v strednodobom horizonte predišlo 

akýmkoľvek zmenám v programovaní, pokiaľ nedôjde k podstatnému zhoršeniu 

hospodárskych podmienok; 

11. zdôrazňuje, že časté zmeny programovania by boli kontraproduktívne a treba sa im 

vyhnúť, aby sa nenarušila správa fondov alebo sa neohrozila stabilita a predvídateľnosť 

viacročnej investičnej stratégie a čerpanie, aby sa predišlo prípadným negatívnym 

vplyvom, a to aj pokiaľ ide o čerpanie EŠIF; 

12. víta opatrný prístup Komisie v súvislosti s opätovným programovaním a jej zámer 

obmedziť opätovné programovanie na nevyhnutné minimum; vyzýva na uplatňovanie 

tzv. prístupu včasného varovania s cieľom informovať dotknuté členské štáty o začatí 

postupu opätovného programovania podľa článku 23 NSU, a zdôrazňuje, že každej 

žiadosti o opätovné programovanie by mala predchádzať konzultácia s monitorovacím 

výborom; 

13. žiada Komisiu, aby v úzkej spolupráci s príslušným členským štátom urobila 

komplexnú analýzu všetkých dostupných možností iných ako uplatňovanie článku 23 

NSU s cieľom riešiť otázky, ktoré môžu viesť k žiadosti o opätovné programovanie; 

14. odsudzuje akékoľvek neprimerané zvýšenie administratívneho zaťaženia a s tým 



spojených nákladov v prípade všetkých príslušných úrovní správy vzhľadom na krátke 

lehoty a zložitosť postupu opätovného programovania podľa článku 23 NSU; varuje 

pred akýmkoľvek prekrývaním postupov opätovného programovania podľa článku 23 

NSU s následnými cyklami európskeho semestra; vyzýva Komisiu, aby v rámci 

preskúmania podľa článku 23 ods. 16 NSU zvážila možnosť prehodnotenia 

uplatňovania lehôt; 

Horizontálne zásady v rámci NSU 

15. vyjadruje znepokojenie nad tým, že v usmerneniach sa výslovne neodkazuje na 

všeobecné a horizontálne zásady stanovené v článkoch 4 až 8 NSU, a pripomína, že 

znenie článku 23 NSU musí tieto zásady zohľadňovať a byť v súlade s nimi, najmä 

pokiaľ ide o zásadu partnerstva a viacúrovňového riadenia, ako aj o nariadenie a 

spoločný strategický rámec ako celok; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby objasnila, 

ako budú tieto zásady konkrétne zohľadnené pri uplatňovaní ustanovení článku 23 

NSU; 

Nadnárodný rozmer článku 23 NSU  

16. zdôrazňuje, že príčinou nárastu verejného dlhu sú hlavne politiky uplatňované vládami 

členských štátov, a je vážne znepokojený tým, že neschopnosť adekvátne riešiť 

makroekonomické problémy na vnútroštátnej úrovni môže uškodiť orgánom na nižšej 

ako celoštátnej úrovni a príjemcom prostriedkov z EŠIF a žiadateľom o tieto 

prostriedky; 

17. pripomína, že pravidlá týkajúce sa tematického zamerania stanovené v rámci politiky 

súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 umožňujú určitú mieru flexibility pri riešení potrieb 

členských štátov a regiónov, a konštatuje, že uplatňovanie článku 23 NSU môže túto 

flexibilitu obmedzovať; pripomína, že treba zohľadňovať hlavné územné problémy, ako 

aj zásadu subsidiarity uvedenú v článku 4 ods. 3 NSU; 

18. žiada Komisiu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi a partnermi v zmysle článku 5 

NSU vyhodnocovala vplyv a nákladovú efektívnosť všetkých opatrení, ktoré sa prijmú 

podľa článku 23 NSU, na regionálnej a miestnej úrovni; 

19. zdôrazňuje, že je potrebné, aby v prípade akéhokoľvek opätovného programovania boli 

vždy aktívne zapojené miestne a regionálne orgány, a domnieva sa, že vzhľadom na to, 

že EŠIF sú úzko späté s dobrou správou hospodárskych záležitostí, by európsky 

semester mal nadobudnúť územný rozmer tým, že aj doň budú uvedené orgány 

zapojené; 

20. žiada Komisiu, aby článok 23 NSU vykladala v súlade so zásadou proporcionality tým, 

že zohľadní skutočnú situáciu tých členských štátov a regiónov, ktoré čelia sociálno-

ekonomickým ťažkostiam a v ktorých EŠIF predstavujú značný podiel investícií; 

zdôrazňuje, že treba predísť ďalšiemu dosahu na členské štáty a regióny, najmä tie, 

ktoré zaostávajú; 

Inštitucionálna koordinácia, transparentnosť a zodpovednosť 

21. pripomína, že silná inštitucionálna koordinácia má zásadný význam pre zabezpečenie 

správnej komplementárnosti a súčinnosti politík, ako aj pre riadny a stabilný výklad 

rámca riadnej správy hospodárskych záležitostí a jeho prepojenia s politikou súdržnosti; 



22. vyzýva na primeranú výmenu informácií medzi Komisiou, Radou a Európskym 

parlamentom, ako aj na usporiadanie diskusie na príslušnej politickej úrovni s cieľom 

zabezpečiť jednotné chápanie, pokiaľ ide o výklad podmienok uplatňovania článku 23 

NSU; v tejto súvislosti pripomína, že je potrebné, aby za rozhodovanie podľa článku 23 

NSU bola zodpovedná Rada v špeciálnom zložení zameranom na politiku súdržnosti; 

23. domnieva sa, že je dôležité zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť tým, že sa 

Európskemu parlamentu udelí demokratický dohľad nad systémom riadenia v súvislosti 

s článkom 23 NSU, ktorým sa zavádzajú dôležité obmedzenia v prístupe „zdola nahor“, 

ktorý je dôležitý prvok politiky súdržnosti; 

Pozastavenie platieb 

24. pripomína, že pozastavenie platieb je záležitosť, o ktorej Rada rozhoduje na základe 

návrhu, ktorý Komisia môže prijať v prípade, že príslušný členský štát nevykoná účinné 

opatrenia; poukazuje na dôležité právne záruky stanovené v článku 23 NSU na 

zabezpečenie výnimočnosti mechanizmu pozastavenia; 

25. zdôrazňuje sankčný charakter každého pozastavenia platieb a žiada Komisiu, aby 

využívala svoju diskrečnú právomoc navrhnúť pozastavenie platieb nanajvýš obozretne 

a prísne v súlade s článkom 23 ods. 6 NSU, a to po náležitom zvážení všetkých 

relevantných informácií a prvkov, ktoré vyplynú zo štrukturálneho dialógu, ako aj 

stanovísk vyjadrených v jeho priebehu; 

26. víta, v súvislosti s kritériami na určenie programov, ktoré sa majú pozastaviť, a s 

úrovňou pozastavenia v rámci prvej zložky opatrení, opatrný prístup prijatý v 

usmerneniach, pričom sa zohľadnia hospodárske a sociálne okolnosti členských štátov s 

prihliadnutím na poľahčujúce faktory podobné tým, aké sa predpokladajú v prípade 

pozastavení podľa článku 23 ods. 9 NSU; 

27. vyzýva Komisiu, aby stanovila harmonogram na zrušenie pozastavenia podľa článku 23 

ods. 8 NSU; 

Úloha Európskeho parlamentu v rámci článku 23 NSU  

28. vyjadruje poľutovanie nad tým, že usmernenia neobsahujú žiadny odkaz na úlohu 

Európskeho parlamentu, napriek tomu, že NSU sa prijalo podľa riadneho legislatívneho 

postupu, a napriek systematickým výzvam Európskeho parlamentu na posilnenie 

demokratickej zodpovednosti a kontroly v kontexte správy hospodárskych záležitostí; 

29. domnieva sa, že účasť Európskeho parlamentu ako hlavnej demokratickej záruky 

správneho uplatňovania článku 23 ods. 15 NSU by sa mala formalizovať na základe 

jasného postupu, ktorý umožňuje, aby sa s Európskym parlamentom viedli konzultácie 

vo všetkých etapách, pokiaľ ide o prijatie žiadostí o opätovné programovanie alebo 

akékoľvek návrhy a rozhodnutia o pozastavení záväzkov alebo platieb; 

30. zdôrazňuje, že je potrebná trvalá, jasná a transparentná spolupráca na 

medziinštitucionálnej úrovni, a domnieva sa, že takýto postup by mal zahŕňať aspoň 

tieto kroky: 

– Komisia by mala okamžite informovať Európsky parlament o odporúčaniach 

pre jednotlivé krajiny a odporúčaniach Rady, ktoré sú relevantné v súvislosti 

s EŠIF, ako aj s programami finančnej pomoci alebo s príslušnými 



zmenami, ktoré môžu viesť k žiadosti o zmenu programovania podľa článku 23 

ods. 1 NSU; 

– Komisia by mala Európsky parlament okamžite informovať o každej žiadosti o 

opätovné programovanie podľa článku 23 ods. 1 NSU alebo o každom návrhu 

rozhodnutia o pozastavení platieb podľa článku 23 ods. 6 NSU, aby tak Európsky 

parlament mohol pred prijatím ďalších krokov vyjadriť svoju pozíciu formou 

uznesenia; 

– Komisia by mala zohľadniť pozíciu, ktorú zaujal Európsky parlament, a 

akékoľvek prvky, ktoré vyplynú zo štrukturálneho dialógu podľa článku 23 ods. 

15 NSU alebo stanoviská vyjadrené v jeho priebehu; 

– Európsky parlament by mal Komisiu vyzvať, aby objasnila, či sa v procese 

zohľadnili stanoviská vyjadrené Európskym parlamentom a či uskutočnila nejaké 

ďalšie kroky v nadväznosti na štruktúrovaný dialóg; 

– Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor by mali byť o 

žiadostiach o opätovné programovanie informované a v tejto súvislosti vypočuté; 

– Európsky parlament, Rada a Komisia by mali nadviazať dialóg v kontexte 

uplatňovania článku 23 NSU zabezpečením medziinštitucionálnej koordinácie a 

riadneho toku informácií, čím sa umožní monitorovanie uplatňovania 

ktoréhokoľvek z postupov podľa článku 23 NSU; 

31. vyzýva Komisiu, aby podávala správu o vplyve a výsledkoch dosiahnutých 

pri uplatňovaní článku 23 NSU v kontexte preskúmania jeho uplatňovania v súlade 

s odsekom 17 tohto článku, a to aj podrobným opísaním toho, do akej miery sa 

akákoľvek žiadosť o opätovné programovanie zakladala na vykonávaní príslušných 

odporúčaní pre jednotlivé krajiny alebo odporúčaní Rady alebo mala vplyv na zvýšenie 

rastu a konkurencieschopnosti dostupných EŠIF pre členské štáty v rámci programov 

finančnej pomoci, ako aj poskytnutím údajov o akýchkoľvek pozastavených sumách 

a príslušných programoch; 

o 

o     o 

32. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom 

a ich regiónom. 


