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 POSTUP  

Výbor pre regionálny rozvoj vymenoval ... za spravodajcu požiadaného o stanovisko na svojej 
schôdzi dňa 22. júla 2004.Posúdil návrh správy na svojej (-ich) schôdzi(-ach) dňa ...  . 

Na poslednej z uvedených/minulej schôdzi prijal nasledujúce návrhy pomerom hlasov ... za, ... 
proti,  zdržal(i) sa .../jednomyseľne. 

Hlasovania sa zúčastnili: ... (predseda(-níčka)/predsedajúci(-a)), ... (podpredseda(-níčka)), ... 
(podpredseda(-níčka)), ... (spravodajca požiadaný o stanovisko), ..., ... (za ...), ... (za ... v súlade s 
článkom 153 ods. 2), ... a ... . 
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KRÁTKE ODÔVODNENIE 

 

Úvod a prehľad 
 
V súvislosti so štrukturálnymi fondmi a regionálnou politikou existujú tri hlavné aspekty 
rozpočtového postupu na rok 2005 . Po prvé, rok 2005 je prvým úplným rozpočtovým rokom EÚ 
s 25 členmi. Po druhé, v dôsledku tejto skutočnosti sa zvýšili celkové sumy, ktoré sú k dispozícii 
v PNR1 na regionálnu politiku. Zvýšenie platobných finančných prostriedkov prekonalo oveľa 
skromnejšie zvýšenie viazaných finančných prostriedkov. Po tretie, rozdelenie finančných 
prostriedkov odráža pokračujúci posun od predvstupových nástrojov k prijímaniu podpory 
Kohézneho fondu ôsmimi novými členskými štátmi. 
 
Zmeny v štruktúre výdavkov na regionálnu politiku a výdavkov Kohézneho fondu treba vidieť v 
súvislosti s vývojom celkovej úrovne navrhovaných rozpočtových výdavkov. Čo sa týka 
navrhovaného rozpočtu ako celku, došlo k zvýšeniu platobných finančných prostriedkov o 9,7%, 
čo predstavuje celkové výdavky na úrovni 109,5 miliardy eur. Viazané finančné prostriedky pre 
rozpočet ako celok vzrástli o 5,2% na 117,2 miliardy. Platobné finančné prostriedky pre 
štrukturálne fondy vzrástli o 14,8% na 35,4 miliardy v rozšírenej únii a viazané finančné 
prostriedky o 3,3% na 42,4 miliardy eur. V rámci celkovej sumy štrukturálnych fondov vzrástli 
výdavky Kohézneho fondu o 7,3% na vyše 3 miliardy eur, zatiaľ čo viazané finančné prostriedky 
pre Kohézny fond klesli o 9,7% na 5,1 miliardy eur. Zníženie viazaných finančných prostriedkov 
v Kohéznom fonde nastalo hlavne v dôsledku toho, že Írsku sa už neposkytuje podpora.  
Výsledkom predbežného zistenia je, že nižšia miera zvýšenia viazaných finančných 
prostriedkov, alebo v prípade Kohézneho fondu ich zníženie, by pri súčasnom zvýšení 
platobných finančných prostriedkov malo prispieť k obmedzeniu zvyšovania RAL (reste a 
liquider), t. j. zostatku nevyčerpaných viazaných finančných prostriedkov. 
 
Vplyv rozšírenia 
 
    Zvýšenie výdavkov na štrukturálne opatrenia o 14,8% je do značnej miery spôsobené 
zdvojnásobením platobných finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené pre nové členské štáty. 
Výdavky štrukturálneho fondu v desiatich nových členských štátoch EÚ vzrástli o 82% a 
výdavky Kohézneho fondu o 330%, aj keď sa v nich, prirodzene, postupne zastavia 
predvstupové štrukturálne výdavky. Platobné finančné prostriedky štrukturálnych fondov v 
nových členských štátoch dosiahnu 3,09 miliardy eur, kým viazané finančné prostriedky budú 
predstavovať 5,3 miliardy eur.  
 
 Platobné finančné prostriedky pre Kohézny fond v desiatich nových členských štátoch EÚ sú na 
úrovni 0,7 miliardy eur a viazané finančné prostriedky predstavujú 2,39 miliardy eur. 
 
 Finančné prostriedky pre 15 starých členských štátov EÚ 
 
V predbežnom návrhu rozpočtu došlo k zvýšeniu tak viazaných finančných prostriedkov, ako aj 
platobných finančných prostriedkov pre štrukturálne fondy v 15 starých členských štátoch EÚ.  
                                                 
1 Predbežný návrh rozpočtu 
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Platobné finančné prostriedky vzrástli o 11,3% na 29 miliárd eur a viazané finančné prostriedky 
vzrástli skoro na 33 miliárd eur. Aj keď sa toto zvýšenie zdá byť primerané, z vysokej miery 
čerpania rozpočtu v roku 2004 pre Fond regionálneho rozvoja a pôsobenia pravidla N+ 2 je 
zrejmé, že bude možno nevyhnutné ďalšie zvýšenie platobných finančných prostriedkov. Na 
druhej strane nie je ešte presne určené, aká je v nových členských štátoch absorpčná kapacita 
výdavkov štrukturálneho fondu. V tejto súvislosti je dôležité, aby Komisia predložila Parlamentu 
najnovšie údaje o odhade rozpočtových výdavkov na rok 2004. 
 
Vyhodnotenie a Tretia správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti 
 
Existuje regulačná požiadavka voči Komisii, aby uskutočnila hodnotenie výdavkov 
štrukturálneho fondu za každé programovacie obdobie. Výsledky ex post hodnotení za 
programovacie obdobie 1994-1999 budú k dispozícii v roku 2004. Vyhodnotenia, ktoré sú pre 
štrukturálne fondy vo všeobecnosti priaznivé, sa použijú v strednodobom hodnotení 
programovacieho obdobia 2000-2006 a v Tretej správe o hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Je 
škoda, že nedostatky pri stanovení cieľa v roku 1994 sú príčinou, že nie je možné vykonať 
dôkladnú analýzu efektívnosti nákladov. Spravodajca požiadaný o stanovisko si však uvedomuje 
skutočnosť, že návrh rozpočtu na rok 2005 je tiež potrebné brať do úvahy vo svetle Všeobecného 
nariadenia o štrukturálnych fondoch a kohéznych fondoch (2007-2013), ktoré nahradí nariadenie 
č. 1260/1999, keď bude dostupné jeho konečné znenie. Osobitne vzhľadom na Kohézny fond je 
škoda, že ex post hodnotenie nebude skončené do novembra 2004. 
 
RAL- nevyčerpané viazané finančné prostriedky 
 
Ako je uvedené vyššie, navrhované zvýšenie platobných finančných prostriedkov pre 
štrukturálnu politiku je vyššie ako navrhované zvýšenie viazaných finančných prostriedkov, čo 
by malo spomaliť rast RAL. Na základe predbežného návrhu rozpočtu sa však RAL v každom 
prípade zvýši. „Nezvyčajný“ zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktorý sa vzťahuje 
na programy spred roka 1999, by sa mal odstrániť v roku 2004. 
 
Osobitné otázky a návrhy zmien a doplnkov 
  Spravodajca požiadaný o stanovisko naznačil konkrétne aspekty predbežného návrhu rozpočtu, 
ku ktorým by mal výbor, podľa jeho názoru, navrhnúť zmeny a doplnky. Zoznam týchto 
aspektov je predbežný a môže byť zmenený. Výbor si vyhradzuje právo na navrhnutie alebo 
stiahnutie zmien a doplnkov vzhľadom na prvé čítanie rozpočtu v Rade a prijatie návrhu 
rozpočtu v piatok 16. júla, najmä pokiaľ ide o obnovenie výšky súm, znížených Radou, na 
úroveň uvedenú v predbežnom návrhu rozpočtu. Vzhľadom na vysokú úroveň čerpania 
platobných finančných prostriedkov v 15 starých členských štátoch EÚ spravodajca požiadaný o 
stanovisko navrhuje väčšie zvýšenie súm vyčlenených v predbežnom návrhu rozpočtu na 
dosiahnutie cieľa 1-regionálnej politiky (riadok 13 - 03-01). Zvýšením na základe 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu o 250 miliónov eur alebo o skromné 0,2% nad úroveň 
roku 2004 by úroveň zvýšenia týchto platobných finančných prostriedkov zodpovedala 
priemernému zvýšeniu nepovinných výdavkov v predbežnom návrhu rozpočtu. 
 
 Vzhľadom na viazané finančné prostriedky sa spravodajca požiadaný o stanovisko domnieva, že 
zníženie finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľa 2-regionálnej politiky v predbežnom 
návrhu rozpočtu v porovnaní s výškou sumy vyčlenenou  na tento účel v roku 2004 (riadok 13-
03-04) by nemalo nastať bez jasného odôvodnenia tohto zníženia. Takéto odôvodnenie sa však v 
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dokumentoch predbežného návrhu rozpočtu nenachádza. Z tohto dôvodu navrhuje zmenou a 
doplnkom obnoviť výšku na úroveň roku 2004 78,8 miliónov eur alebo 2%, čo znamená 
zvýšenie príslušnej sumy. 
PNR obsahuje návrh na zníženie sumy, ktorá je vyčlenená na osobitný program pre mier a 
zmierenie v Severnom Írsku a pohraničných grófstvach Írska (riadok 13-03-02). Pokiaľ sa 
nepredložia presvedčivé argumenty, ktoré by podporili toto zníženie, spravodajca požiadaný o 
stanovisko navrhuje obnoviť výšku finančných prostriedkov na tento program podľa ich úrovne 
v roku 2004. Z toho vyplýva, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zvýšia platobné finančné 
prostriedky o 6,87 milióna eur. 
 
Všetky zmeny a doplnky sú v rámci limitov stanovených vo finančnom výhľade na rok 2005. 
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