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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

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia 
týkajúce sa finančného hospodárenia
(KOM(2008)0803 – 17575/2008 - C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady (KOM(2008)0803 – 17575/2008),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 161 
ods. 3 Zmluvy o ES (C6-0027/2009),

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

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre 
rozpočet a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0000/2009),

1. udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady;

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

Európska únia čelí bezprecedentnej kríze, ktorá pôvodne zasiahla finančné trhy a v súčasnosti 
postihuje reálne hospodárstvo negatívnym a nie celkom predvídateľným spôsobom, a to 
znižovaním perspektívy rastu a zamestnanosti a zvyšovaním rozpočtových deficitov, čo 
v niektorých členských štátoch viedlo k skutočnej recesii.

Na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva sa podnikajú sa viaceré koordinované 
kroky s cieľom pomôcť členským štátom a regiónom EÚ prekonať súčasnú zložitú situáciu.

Na žiadosť hláv štátov a vlád EÚ Európska komisia 26. novembra 2008 zverejnila svoje 
oznámenie s názvom Plán hospodárskej obnovy Európy, ktoré obsahuje súbor prispôsobených 
opatrení zameraných na podporu investícií a poskytnutie dodatočných verejných prostriedkov 
na zmobilizovanie vnútroštátnych ekonomík, oživenie dopytu a eventuálne obnovenie dôvery 
spotrebiteľov v systém vnútroštátnym ekonomikám, ktoré majú vážne rozpočtové 
obmedzenia.

Z hľadiska rozpočtu sa európska kohézna politika, na ktorú je vyčlenených 347 miliárd eur na 
obdobie 2007 – 2013, z ktorých je 250 miliónov určených na ciele súvisiace s lisabonskou 
agendou, zdá byť jedným z najdôveryhodnejších a najúčinnejších nástrojov na dosiahnutie 
tohto cieľa. 

V súlade s prioritami uvedenými v pláne obnovy a s cieľom urýchliť investície a následné 
uplatnenie programov Komisia preto koncom novembra (minulého roku) prijala súbor 
návrhov s cieľom zaviesť primerané zmeny do existujúceho balíka nariadení o štrukturálnych 
fondoch, najmä nariadenia Rady č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (všeobecné nariadenie), nariadenia EP a 
Rady č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) a nariadenia EP a Rady 
č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde (ESF).

Pokiaľ ide o zmeny a doplnenia všeobecného nariadenia, sledujú sa dve priority: na jednej 
strane zrýchlenie výdavkov s cieľom dať k dispozícii ďalšiu likviditu na vykonávanie 
projektov; na druhej strane zjednodušenie pravidiel, čo umožní rýchlejšie vykonávanie 
programov a projektov.

Európska komisia navrhuje predovšetkým štyri hlavné oblasti intervencie:

1. Zvýšenie podpory zo strany EIB a EIF (články 44 a 46): v rámci operácií finančného 
inžinierstva sa zavádza možnosť priameho udelenia zmlúv Európskej investičnej banke 
(EIB) a Európskemu investičnému fondu (EIF). Navyše, obe inštitúcie môžu poskytnúť 
posilnenú finančnú podporu pri technických činnostiach súvisiacich s prípravou 
a uplatnením programov.

2. Zjednodušenie oprávnenosti výdavkov (článok 56): zavádza sa modifikácia s cieľom 
umožniť úhradu režijných nákladov na základe jednej platby. Okrem toho sa za 
oprávnené výdavky uznávajú vecné príspevky, ktoré tak prispievajú k dosiahnutiu 
spolufinancovaného podielu. S cieľom zabezpečiť spoločné vykonávanie pravidiel o 
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oprávnenosti pri projektoch počas celého programovacieho obdobia sa zaviedla doložka 
o retroaktivite, aby tento článok mohol nadobudnúť účinnosť od 1. augusta 2006.

3. Zvýšenie zálohového financovania pre EFRR a ESF (článok 82): zálohová platba na 
rok 2009 pre členské štáty EÚ-12 sa zvyšuje o 2 %, zatiaľ čo členské štáty EÚ-15 majú 
výhodu zavedenia novej platby vo výške 2,5 % za ten istý rok. Pokiaľ ide o programy 
európskeho územného cieľa zahŕňajúce aspoň jeden členský štát, ktorý vstúpil do EÚ 
1. mája 2004 alebo neskôr, zavádza sa dodatočná záloha na rok 2009 vo výške 2 %. 
Celková výška dodatočných záloh dosiahnutých prostredníctvom tohto opatrenia bude 
6,25 miliardy eur.

4. Zrýchlenie výdavkov na hlavné projekty (článok 78): s cieľom urýchliť platby sa 
dáva možnosť predložiť žiadosti o platby týkajúce sa nákladov vynaložených pred 
schválením projektu Komisiou. Okrem toho sa ruší súčasná maximálna miera 35 % pre 
zálohové platby v rámci štátnej pomoci podľa článku 87 Zmluvy, čím sa umožňujú 
zálohy až do 100 % pre príjemcov štátnej pomoci.

Európsky parlament víta rýchle konanie zo strany Komisie pri navrhovaní týchto 
legislatívnych zmien, ktoré určite pomôžu pri riešení negatívnych vplyvov tejto nečakanej 
finančnej krízy, ale hlboko ľutuje, že sa nepočíta s ďalšími dôležitými zmenami. Dôrazne sa 
odporúča najmä zmena článku 71 (zriadenie systémov riadenia a kontroly) s cieľom 
poskytnúť konkrétnu likviditu ekonomickému systému. Návrh spočíval v tom, aby sa len v 
roku 2009 umožnili priebežné platby v prípade, keď je stanovisko daného členského štátu bez 
výhrad, aj keď Komisia mala pripomienky (výdavky, u ktorých sa neskôr preukáže, že neboli 
v súlade so systémom riadenia a kontroly, by sa odpočítali od prvej nasledujúcej žiadosti o 
platbu).

Tento balík úprav sa vytvoril ako reakcia na dočasnú, hoci mimoriadne kritickú situáciu; 
napriek tomu však plne reaguje na žiadosť o výraznejšie zjednodušenie postupov a veľkú 
flexibilitu pri uplatňovaní existujúcich pravidiel v rámci nariadení o štrukturálnych fondoch, 
ktorú opakovane predkladal Európsky parlament v priebehu predchádzajúcich rokov. 

Vnútroštátnym hospodárstvam poskytne okamžitý peňažný tok, ktorý je nevyhnutný pre ich 
reakciu na momentálne rozpočtové obmedzenia predovšetkým flexibilita povolená pri 
distribúcii prostriedkov Spoločenstva a vnútroštátnych prostriedkov počas celého 
programovacieho obdobia .

Navrhované opatrenia treba bezodkladne schváliť, aby sa tým zareagovalo na okamžitú 
potrebu likvidity v rámci členských štátov, čo pomôže príjemcom minúť viac prostriedkov a 
minúť ich rýchlejšie. Rýchle nadobudnutie účinnosti navrhovaných zmien má vskutku 
rozhodujúci význam pre zabezpečenie ich plnej efektívnosti, najmä pokiaľ ide o zvýšenie 
platieb predbežného financovania na rok 2009.

Európske inštitúcie sú preto vyzvané k rýchlemu rozhodovaciemu postupu s cieľom zaistiť 
urýchlené uplatnenie opatrení a dosiahnutie prvých výsledkov v nadchádzajúcich mesiacoch, 
pričom Európsky parlament takéto stanovisko plne podporuje. 

Európsky parlament by však rád zohrával väčšiu a výraznejšiu úlohu: naliehavosť návrhov 
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a krátky harmonogram znemožnili EP predložiť pripomienky k všeobecnému nariadeniu 
a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nariadeniam o EFRR a ESF.

Súčasné okolnosti však predstavujú užitočné cvičenie, ktoré zdôrazňuje potrebu skorého 
otvorenia medziinštitucionálneho dialógu pri príležitosti rokovaní o novom legislatívnom 
balíku štrukturálnych fondov po roku 2013. 

Navyše, vzhľadom na túto blízku budúcnosť, treba dôsledne presadzovať zásadu 
zjednodušovania pravidiel a postupov, z ktorých súčasné návrhy predstavujú len príklad, a to 
s cieľom zjednodušiť príjemcom prístup k štrukturálnym fondom a ich využitie.

Európsky parlament preto vysoko oceňuje iniciatívu Rady zameranú na vytvorenie 
neformálnej skupiny odborníkov na zjednodušovanie a očakáva, že bude môcť vyjadriť svoje 
stanovisko k prvým výsledkom a návrhom v tejto oblasti do budúcnosti. 

V tejto súvislosti Európsky parlament žiada Radu a Komisiu, aby plne zohľadnili jeho 
odporúčania a pravidelne ho informovali o postupoch, diskusiách a výsledkoch rokovaní.

Hoci súčasné úpravy nemajú za cieľ zmeniť všeobecný rozsah kohéznej politiky, tieto kritické 
okolnosti môžu byť spôsobom, ako rýchlejšie prispôsobiť budúcu politiku potrebám 
a očakávaniam meniaceho sa sveta a pripraviť cestu pre mnohé výzvy ďalšieho 
programovacieho obdobia. 
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