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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Skúmaný návrh je vhodne načasovanou odpoveďou Európskej komisie na požiadavky 
súvisiace s rozhodnutím Rady Európskej únie z 11. decembra 2008 prijať Plán hospodárskej 
obnovy Európy (EERP), ktorého súčasťou sú konkrétne opatrenia v mnohých odvetviach, 
ktoré patria do pôsobnosti Spoločenstva či jednotlivých členských štátov s cieľom čeliť 
hospodárskej a finančnej kríze, v ktorej sa európske trhy nachádzajú od roku 2007.

Komisia vo svojom predloženom znení navrhuje v oblasti rozvoja vidieka aktualizáciu 
nariadenia (ES) č. 1698/2005 zameranú na zahrnutie orientačných bodov Plánu hospodárskej 
obnovy Európy.

Konkrétne sa predpokladá vyčlenenie 1,5 miliardy EUR pre všetky členské štáty 
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
s cieľom zabezpečiť rozvoj širokopásmového internetového pripojenia vo vidieckych 
oblastiach a riešiť nové náročné úlohy vyplývajúce z hodnotenia strednodobej reformy 
spoločnej poľnohospodárskej politiky z roku 2003 (zmena klímy, obnoviteľné energie, vodné 
hospodárstvo a biodiverzita). 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko plne podporuje tento návrh ako celok 
a domnieva sa, že takéto opatrenia, pokiaľ sa urýchlene uplatnia v rámci integrovaného 
prístupu, budú môcť určite prispieť k pozdvihnutiu národných hospodárstiev a obnoviť 
dôveru spotrebiteľov v daný systém.

Vzhľadom na zjavnú naliehavosť, ktorými sa vyznačovala legislatívna činnosť a plánovanie 
na úrovni Spoločenstva, považuje spravodajca výboru požiadaného o stanovisko za potrebné 
doplniť niektoré ďalšie prvky, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu toho, aby sa táto naliehavosť 
odzrkadlila aj vo fáze uplatňovania uvedených opatrení v členských štátoch.

Zámerom navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je preto zaručiť, aby členské 
štáty vykonávali vhodné informačné činnosti určené na jednej strane regionálnym orgánom 
a zamerané na okamžité prispôsobenie príslušných plánov rozvoja vidieka a na strane druhej 
potenciálnym príjemcom finančných prostriedkov a zúčastneným stranám, zamerané 
na prideľovanie ďalších finančných prostriedkov určených na činnosti vo vidieckych 
oblastiach.

Okrem toho považujeme za potrebné zdôrazniť požiadavku maximalizácie možnosti 
výdavkov v prvých rozpočtových rokoch, ako to vyjadrila Rada v súlade s cieľom 
hospodárskej obnovy na celom území Európskej únie, a zároveň vyzývame na prijatie 
vykonávacích postupov založených na zásadách zrýchľovania a zjednodušovania.

S cieľom zvýšiť transparentnosť a informovanosť, pokiaľ ide o výsledky dosiahnuté v období 
rokov 2009 – 2011, a zabezpečiť primerané nástroje na koordináciu činností financovaných 
z EPFRV a zo štrukturálnych fondov v súvislosti s financovaním širokopásmových 
internetových infraštruktúr žiadame Európsku komisiu, aby do výročnej správy 
o monitorovaní vypracúvanej v súvislosti s Európskym poľnohospodárskym fondom pre 
rozvoj vidieka zahrnula časť, ktorá bude explicitne venovaná overovaniu výsledkov 
dosiahnutých v rámci týchto činností.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8 bis) Naliehavosť požadovaná v súvislosti 
s realizáciou činností si vyžaduje 
uplatňovanie zásad založených 
na zrýchľovaní a zjednodušovaní postupov 
s cieľom zaručiť, aby úpravy spojené 
s Plánom hospodárskej obnovy Európy 
urýchlene nadobudli účinnosť a aby sa 
zabezpečila ich účinnosť vo vzťahu 
k súčasnej krízovej situácii. 
Na tieto účely je potrebné zabezpečiť, aby 
členské štáty primerane informovali 
o opatreniach tohto nariadenia 
prostredníctvom podrobných informačných 
iniciatív určených regionálnym orgánom 
a potenciálnym príjemcom finančných 
prostriedkov z fondov.

Or. it

Odôvodnenie

V navrhovanom PDN sa ako jeden z dôvodov prijímaného opatrenia uvádza naliehavosť 
vykonania činností, ktoré si na jednej strane vyžaduje primerané a včasné informovanie 
potenciálnych príjemcov finančných prostriedkov o tejto novej  iniciatíve a na strane druhej 
prijatie zrýchlených a zjednodušených vykonávacích postupov, a to aj v súvislosti s úzko 
vymedzenými lehotami ustanovenými v opatrení. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Nariadenie 1698/2005
Článok 12  odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Členské štáty prehodnotia, v súlade s 
postupom uvedeným v článku 12 ods. 1, 
svoj národný strategický plán na základe 
prehodnotenia strategických usmernení 
Spoločenstva uvedených v článku 10.“

1. „Členské štáty prehodnotia, v súlade s 
postupom uvedeným v článku 12 ods. 1, 
svoj národný strategický plán na základe 
prehodnotenia strategických usmernení 
Spoločenstva uvedených v článku 10, 
pričom zabezpečia primerané informačné 
činnosti určené regionálnym orgánom 
a potenciálnym príjemcom finančných 
prostriedkov z fondov.“

Or. it

Odôvodnenie
Prvé tvrdenie z predchádzajúceho PDN 1, ktoré sa týka odôvodnenia, týmto PDN nadobúda 
legislatívny charakter.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Nariadenie 1698/2005
Článok 16a  odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zrevidované programy rozvoja vidieka 
súvisiace s činnosťami uvedenými v tomto 
odseku sa predložia Komisii najneskôr do 
30. júna 2009.

Zrevidované programy rozvoja vidieka 
súvisiace s činnosťami uvedenými v tomto 
odseku a vychádzajúce zo zásad 
zrýchlenia a zjednodušenia, pokiaľ ide 
o vykonávanie opatrení, sa predložia 
Komisii najneskôr do 30. júna 2009.

Or. it

Odôvodnenie
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Vzhľadom na krátky čas, ktorý majú členské štáty k dispozícii na úpravu svojich národných 
plánov, je nevyhnutné podrobne a včas informovať o nových legislatívnych ustanoveniach a 
zároveň prijať zrýchlené a jednoduché postupy tak pre výdaje, ako aj pre ich vykazovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie 1698/2005
Článok 69  odsek 5a  pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V správe o rozvoji vidieka, ktorú 
každoročne predkladá Európska komisia, 
je jedna časť osobitne venovaná 
monitorovaniu činností súvisiacich 
s prioritami uvedenými v článku 16a písm. 
g).

Or. it

Odôvodnenie

Zámerom tohto PDN je umožniť overovať, či zrýchlený postup, uplatnený vo fáze 
prideľovania finančných prostriedkov, sa využije zodpovedajúcim spôsobom aj vo fáze 
výdavkov. Týmto sa má zaručiť plná účinnosť činností a majú sa poskytnúť vhodné nástroje 
na zabezpečenie potrebnej koordinácie s obdobnými činnosťami financovanými 
zo štrukturálnych fondov.
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