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PR_AVC

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie  spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Rady (ES), ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi 
generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde
(KOM(2008)0558 – C6-0000/2008 – 2008/0186(AVC))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady (KOM(2008)0558),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 161 
Zmluvy o ES (C6-0000/2008),

– so zreteľom na článok 75 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0000/2008),

1. udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ustanovenia článku 55 nariadenia č. 1083/2006 sa vzťahujú na „projekty generujúce príjmy“ 
a pri jeho uplatňovaní vznikli problémy pri dosahovaní účinnej implementácie.
V skutočnosti v prípade malých operácií spolufinancovaných z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu alebo operácií financovaných z Európskeho 
sociálneho fondu (ESF) sa požadované podmienky monitorovania – príjmy sa môžu 
zohľadňovať až do troch rokov po ukončení operačného programu – zdajú byť vzhľadom na 
príslušné nízke sumy neprimeranou administratívnou záťažou a významným rizikovým 
faktorom pri vykonávaní programov.
Komisia musela vylúčiť možnosť riešenia ťažkostí, o ktorých sa zmieňovali členské štáty, 
cestou výkladu ustanovení článku 55, pretože sa to ukázalo ako právne nemožné.
Preto po konzultáciách s členskými štátmi považuje Komisia za potrebné prijať zmenu a 
doplnenie nariadenia č. 1083/2006, ktorá sa obmedzí na článok 55 ods. 5 a bude zahŕňať len 
dva body: 
vyňatie operácií spolufinancovaných z ESF z pôsobnosti článku 55 a stanovenie prahovej 
úrovne, pod ktorou by sa projekty spolufinancované z EFRR alebo Kohézneho fondu rovnako 
vyňali z pôsobnosti článku 55, jednak v súvislosti s výpočtom maximálnych oprávnených 
výdavkov, a jednak v súvislosti s monitorovaním. Ostatné ustanovenia článku 55 sa 
nezmenili.
Keďže je však dôležité zaručiť spoločné vykonávacie pravidlá pre projekty počas celého 
programového obdobia, doplnila doložka o retroaktivite, aby upravený článok mohol 
nadobudnúť účinnosť od 1. augusta 2006.

Touto technickou revíziou sa v čo možno najvyššej miere zjednoduší riadenie projektov 
generujúcich príjmy znížením administratívnej záťaže v duchu proporcionality. 
Zmenený a doplnený článok 55 navyše bezpochyby uľahčí vykonávanie a monitorovanie 
dôležitých stredne rozsiahlych operácií v citlivých politických oblastiach, ako sú životné 
prostredie, sociálne začlenenie, výskum, hospodárska súťaž, inovácie a energie, čím sa zlepší 
využívanie a efektívnosť štrukturálnych fondov.
Keďže z revízie nevyplývajú dôsledky na rozpočet, malo by sa dospieť k rýchlemu 
rozhodnutiu s cieľom čo najviac skrátiť obdobie právnej neistoty a nejednotnej interpretácie 
zo strany členských štátov a konečných príjemcov prostriedkov, čo by mohlo odďaľovať 
predkladanie projektov a následne vykonávanie operačných programov.
Záverom je potrebné uviesť, že táto pozitívna ukážka dobrej medziinštitucionálnej spolupráce 
predstavuje dobrý príklad toho, ako sa dá v záujme európskych občanov zaviesť 
zjednodušenie do platných nariadení týkajúcich sa štrukturálnych fondov. Toto nové 
ustanovenie určite prispeje k dosiahnutiu lepšieho súladu s prioritami stanovenými pre 
súčasné a budúce programové obdobia.


	743873sk.doc

