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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Očakáva sa, že otrasy, ktoré zasahujú európske hospodárstvo, znížia potenciálnu mieru jeho 
rastu v strednodobom horizonte a výrazne znížia skutočnú mieru rastu v rokoch 2009 a 2010.
Tento slabý hospodársky výhľad bude mať veľmi nepriaznivý vplyv na verejné financie 
členských štátov. Navyše hrozí, že základné podmienky vykonávania politiky súdržnosti, 
v rámci ktorých je potrebné na mobilizáciu štrukturálnych fondov spolufinancovanie 
jednotlivých členských štátov, môžu byť značne narušené.

V tejto súvislosti by sa mali niektoré platné ustanovenia upraviť, aby sa urýchlilo 
vykonávanie investičných projektov a prideľovanie finančných prostriedkov Spoločenstva 
v prospech hospodárstiev členských štátov a regiónov Európskej únie.

Tieto ustanovenia zahrnujú ustanovenia týkajúce sa zálohových platieb, výkazov výdavkov a 
oprávnenosti výdavkov a ustanovenia týkajúce sa nástrojov finančného inžinierstva.

Návrh Komisie má za cieľ zabezpečiť, aby členské štáty mohli plne využívať existujúcu 
flexibilitu vrátane možnosti zmeniť alebo dokonca zjednodušiť programy, aby sa mohli čo 
najlepšie prispôsobiť novým potrebám.

Účelom zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde, ktoré navrhla Komisia, je vyvážiť negatívny vplyv hospodárskej krízy 
s cieľom urýchliť v krátkom čase využívanie fondov v prospech reálneho hospodárstva, najmä 
posilnením podpory malých a stredných podnikov.

Komisia na dosiahnutie týchto cieľov navrhuje:

– rozšíriť oblasti pôsobnosti článku 44 o nástrojoch finančného inžinierstva na pomoc 
Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF) členským 
štátom pri príprave a vykonávaní operačných programov,

– zmeniť a doplniť článok 56 o oprávnenosti výdavkov s cieľom objasniť možnosť platieb 
režijných nákladov na základe paušálnych sadzieb a zaviesť možnosť považovať vecné 
príspevky za oprávnené výdavky pri vytváraní fondov a prispievaní do nich,

– zmeniť a doplniť ustanovenia týkajúce sa výkazov výdavkov: i) v prípade veľkých 
projektov by sa zrušil zákaz zahrnúť výdavky vynaložené na veľké projekty do žiadostí 
o priebežné platby pred schválením veľkého projektu Komisiou a ii) v prípade štátnej 
pomoci v zmysle článku 87 zmluvy by sa zrušil limit zálohy vo výške 35 %, ktorú môže 
vyplatiť príjemcom subjekt, ktorý poskytuje pomoc, a tým by sa umožnilo dosiahnuť až 
100 % úroveň, pričom ostatné podmienky by zostali nezmenené,

– zvýšiť tretiu splátku zálohovej platby (2009) o 2 % v prípade štrukturálnych fondov pre 
členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 a neskôr, vytvorenie tretej 
splátky (2009) vo výške 2,5 % v prípade štrukturálnych fondov pre členské štáty 
Európskej únie spred 1. mája 2004; pokiaľ ide o cieľ európskej územnej spolupráce, ak 
program zahŕňa ako účastníka minimálne jeden členský štát, ktorý pristúpil k Európskej 
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únii 1. mája 2004 alebo neskôr, v roku 2009 sa mu prideľuje dodatočná sadzba vo výške 
2 %.

******

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor navrhol Európskemu parlamentu vysloviť súhlas.
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