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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Obsah návrhu
Návrh Komisie mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia 
týkajúce sa finančného hospodárenia. Cieľom navrhovaných opatrení je v rámci postupu 
udeľovania súhlasu reagovať na finančnú krízu a jej sociálno-ekonomické dôsledky 
prostredníctvom urýchlenej implementácie štrukturálnych fondov a zvýšiť tak rast 
a zamestnanosť pomocou kohéznej politiky.

Návrh sa týka hlavne týchto zmien:

 rozšírenie oblasti pôsobnosti článku 44 o nástrojoch finančného inžinierstva na pomoc EIB 
a EIF členským štátom pri príprave a vykonávaní operačných programov;

 zmena a doplnenie článku 56 o oprávnenosti výdavkov s cieľom objasniť možnosť 
financovania režijných nákladov na základe paušálnych sadzieb a povoliť, aby sa  vecné 
príspevky mohli považovať za oprávnené výdavky; táto zmena by sa mala môcť 
uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. augusta 2006.

 zmena a doplnenie ustanovení týkajúcich sa výkazov výdavkov:

- (i) na jednej strane možnosť zahrnúť výdavky vynaložené na veľké projekty do žiadostí 
o priebežné platby ešte pred schválením veľkého projektu Komisiou,

- (ii) na druhej strane, v prípade štátnej pomoci v zmysle článku 87 zmluvy, zvýšenie limitu 
zálohy vo výške 35 %, ktorú môže vyplatiť príjemcom subjekt, ktorý poskytuje pomoc až 
na úrovni 100 %.

 zvýšenie tretej splátky zálohovej platby (2009) o 2 % v prípade štrukturálnych fondov pre 
členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr, ako aj 
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 únii 1. mája 2004 alebo neskôr, v roku 2009 sa mu prideľuje dodatočná sadzba 
vo výške 2 %. Tieto dodatočné zdroje, ktoré by boli k dispozícii na začiatku roka, by 
sa mali rýchlo previesť príjemcom v súlade s pravidlami riadneho finančného 
hospodárenia.

2. Pripomienky spravodajkyne

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie, ako aj ostatné 
navrhované opatrenia v oblasti štrukturálnej politiky vyplývajúcej z plánu obnovy, ktorý 
navrhla Komisia s cieľom reagovať na krízu, ktorá postihla finančnú a sociálno-ekonomickú 
oblasť a v rámci ktorých by sa mala vyčleniť finančná pomoc vo výške 6,3 miliárd eur.

Spravodajkyňa víta návrhy Komisie vrátane účasti EIB na pláne hospodárskej obnovy Európy 
prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov alebo nových pôžičiek a fondov, ako 
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aj opatrení na zmiernenie súčasných kritérií oprávnenosti, pokiaľ ide o financovanie 
z rozpočtu Európskej únie. Vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že doteraz 
sa nedosiahla dohoda medzi členskými štátmi v súvislosti s revíziou viacročného finančného 
rámca na obdobie 2007 – 2013 s cieľom uvoľniť 5 miliárd eur na financovanie 
transeurópskych energetických sietí a širokopásmového prístupu ako doplnkových prvkov 
plánu obnovy.

Spravodajkyňa pripomína, že kohézna politika predstavuje 36 % finančného rámca 
na obdobie 2007 – 2013 vo výške347 miliárd eur v bežných cenách a tvorí tak najdôležitejší 
finančný nástroj, ktorý by mal pôsobiť ako impulz pre hospodársku obnovu.
Spravodajkyňa sa domnieva, že opatrenia týkajúce sa predbežnej platby, ktoré navrhuje 
Komisia, sú upravené tak, aby podporili členské štáty pri rýchlom spustení operačných 
programov. Zdôrazňuje však, že tieto investičné politiky treba uplatňovať vo všetkých 
členských štátoch jednotne a koordinovane, aby sa predišlo tomu, že uvedené nástroje 
riadenia fondov budú viesť namiesto podpory súdržnosti k zhoršeniu súčasných rozdielov 
alebo k vzniku nových rozdielov.

V tejto súvislosti spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že táto spolupráca 
dostatočne neprispieva k vytvoreniu skutočnej spoločnej hospodárskej politiky.
Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepredložila odhady vplyvu tejto 
legislatívnej zmeny na operačné programy a kladie si otázku, či treba meniť operačné 
programy a aký bude prípadný dopad na ich dátum vykonávania.

Okrem toho spravodajkyňa zdôrazňuje, že členské štáty sú zodpovedné za riadne riadenie 
fondov, ktoré overuje Komisia. Pripomína tiež opakované žiadosti Európskeho parlamentu, 
ktorých cieľom bolo dosiahnuť na príslušnej politickej úrovni zavedenie vnútroštátneho 
vyhlásenia týkajúceho sa využívania prostriedkov Spoločenstva (pozri bod 44 MID 
zo 17. mája 2006) v rámci spoločného riadenia.

Spravodajkyňa opäť vyjadruje obavy v súvislosti s oneskorením pri platbách politík okruhu 
1B (Kohézia), ku ktorému došlo napriek skutočnosti, že ide o politickú prioritu Európskej 
únie v rámci finančného rámca na obdobie 2007 – 2013 a domnieva sa, že Komisia by mohla 
toto oneskorenie obmedziť prostredníctvom predbežného financovania.

V tejto súvislosti spravodajkyňa pripomína vyhlásenia, ktoré Európsky parlament prijal 
na zmierovacom konaní 21. novembra 2008 a ktoré sa týkajú financovania a uplatňovania 
kohéznej politiky, pričom Európsky parlament v týchto vyhláseniach okrem iného znovu 
žiada členské štáty, aby prijali všetky možné opatrenia na zabezpečenie primeraného 
uplatňovania kohéznej politiky.

Okrem toho spravodajkyňa zdôrazňuje, že stanovené opatrenia by mali viesť k zníženiu 
neuhradených záväzkov (RAL) v tomto a budúcom roku a žiada, aby Komisia poskytla ďalšie 
objasnenia v tejto oblasti. Želá si najmä, aby Komisia objasnila, aký bude mať vplyv tento 
návrh na rozpočet na rok 2009 a prípravu rozpočtu na rok 2010.

Napokon spravodajkyňa víta skutočnosť, že návrh sa zaoberá zjednodušením, pretože je 
všeobecne známe, že oneskorenia pri uplatňovaní štrukturálnej politiky spôsobujú príliš 
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záväzné postupy, ktoré treba urýchlene zjednodušiť.

Na záver sa spravodajkyňa vzhľadom na naliehavú potrebu rýchlo konať v kontexte krízy 
kladne vyjadruje k prijatiu tohto návrhu.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor navrhol 
Európskemu parlamentu vysloviť súhlas.
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