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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
1.

KONTEXT NÁVRHU

•

Dôvody a ciele návrhu

Cieľom návrhu je upraviť výšku dostupných zdrojov na cieľ Investovanie do rastu
a zamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca, stanovených v článku 91 ods. 1
a článku 92 ods. 1 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/20131, ako aj ročné rozdelenie viazaných
rozpočtových prostriedkov uvedené v prílohe VI k rozhodnutiam prijatým od prijatia
uvedeného nariadenia. Po prvé, prispôsobiť sumy výsledkom vykonaných technických úprav
v súlade s článkom 92 ods. 3 uvedeného nariadenia, po druhé, zohľadniť rôzne presuny,
o ktorých sa rozhodlo na základe článkov 25, 93 a 94 uvedeného nariadenia a ktoré
ovplyvňujú celkové ročné sumy, po tretie, zahrnúť navýšenie zdrojov na iniciatívu na
podporu zamestnanosti mladých ľudí do roku 2020 o celkovú sumu 1,2 miliardy EUR
v bežných cenách na osobitné rozpočtové prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti
mladých ľudí, ktorú je potrebné doplniť o sumu vo výške najmenej 1,2 miliardy EUR
z cielených investícií z ESF, a po štvrté, zohľadniť presun časti viazaných rozpočtových
prostriedkov na rok 2014 do nasledujúcich rokov z dôvodu prijatia nových programov po
1. januári 2015. Výsledky technických úprav a presunov, o ktorých sa rozhodlo na základe
článkov 25, 93 a 94 uvedeného nariadenia, sa už zohľadnili vo vykonávacom rozhodnutí
Komisie (EÚ) 2016/19412.
V návrhu sa ďalej odzrkadľuje, že Cyprus sa mal stať oprávneným na podporu z Kohézneho
fondu a od 1. januára 2017 už nemal dostávať podporu z Kohézneho fondu na prechodnom
a osobitnom základe. Toto sa už zohľadnilo vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ)
2016/19163.
Vykonané technické úpravy majú pôvod v článku 7 nariadenia Rady (EÚ) č. 1311/20134 a ich
cieľom bolo zohľadniť osobitne zložitú situáciu členských štátov postihnutých krízou
a preskúmať celkové pridelené rozpočtové prostriedky v rámci cieľa Investovanie do rastu
a zamestnanosti v roku 2016.
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2135 z 23. novembra 2016, ktorým sa mení
nariadenie Rady (ES) č. 1303/2013, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného
hospodárenia v prípade určitých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti
v súvislosti s ich finančnou stabilitou (Ú. v. EÚ L 338, 13.12.2016, s. 34).
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1941 z 3. novembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie
rozhodnutie 2014/190/EÚ, ktorým sa stanovuje ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských
štátov pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond v rámci cieľa
Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca, ročné rozdelenie zdrojov
podľa členských štátov, pokiaľ ide o zdroje z osobitných rozpočtových prostriedkov na iniciatívu
na podporu zamestnanosti mladých ľudí, spolu so zoznamom oprávnených regiónov, ako aj sumy, ktoré
majú byť presunuté z rozpočtových prostriedkov každého členského štátu pridelených na Kohézny fond
a na štrukturálne fondy do Nástroja na prepájanie Európy a na pomoc pre najodkázanejšie osoby
v období rokov 2014 – 2020 [oznámené pod číslom C(2016) 6909] (Ú. v. EÚ 299, 5.11.2016, s. 61).
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1916 z 27. októbra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie
2014/99/EÚ, ktorým sa stanovuje zoznam regiónov oprávnených na financovanie z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu a zoznam členských štátov oprávnených na
financovanie z Kohézneho fondu na obdobie rokov 2014 – 2020 [oznámené pod číslom C(2016) 6820]
(Ú.v. EÚ L 296, 1.11.2016, s. 15).
Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný
finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

2

SK

V článku 25 sa stanovuje mechanizmus riadenia technickej pomoci pre členské štáty
s dočasnými rozpočtovými problémami, t. j. presun časti danej technickej pomoci na
technickú pomoc na podnet Komisie.
V súlade s článkom 93 je za určitých podmienok povolený presun zdrojov medzi kategóriami
regiónov a v súlade s článkom 94 je povolený presun zdrojov medzi cieľmi.
•

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Tento návrh vyplýva z ustanovení článku 92 ods. 3 týkajúcich sa preskúmania rozpočtových
prostriedkov politiky súdržnosti na roky 2017 až 2020, rozhodnutí o presune zdrojov medzi
kategóriami a cieľmi podľa článkov 93 a 94, rozhodnutia o predĺžení iniciatívy na podporu
zamestnanosti mladých ľudí na roky 2017 až 2020 a rozhodnutia presunúť niektoré viazané
rozpočtové prostriedky z roku 2014 do nasledujúcich rokov.
•

Súlad s ostatnými politikami Únie

Návrh je konzistentný s ostatnými návrhmi a iniciatívami, ktoré prijala Európska komisia
v rámci reakcie na finančnú krízu.
2.

PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

•

Právny základ

V článku 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa stanovuje, že Komisia v roku 2016
v technickej úprave na rok 2017 v súlade s článkami 4 a 5 nariadenia (EÚ, Euratom)
č. 1311/2013 preskúma celkové rozpočtové prostriedky v rámci cieľa Investovanie do rastu
a zamestnanosti každého členského štátu na obdobie rokov 2017 až 2020 s použitím metódy
prideľovania prostriedkov stanovenej v odsekoch 1 až 16 prílohy VII na základe najnovších
dostupných štatistík.
Uvedené preskúmanie celkových rozpočtových prostriedkov odzrkadľuje aj výsledky
viacerých presunov:
V článku 25 sa stanovuje mechanizmus riadenia technickej pomoci pre členské štáty
s dočasnými rozpočtovými problémami, t. j. presun časti danej technickej pomoci na
technickú pomoc na podnet Komisie.
V súlade s článkom 93 je za určitých podmienok povolený presun zdrojov medzi kategóriami
regiónov a v súlade s článkom 94 je povolený presun zdrojov medzi cieľmi.
Preskúmanie celkových rozpočtových prostriedkov takisto odzrkadľuje predĺženie iniciatívy
na podporu zamestnanosti mladých ľudí na obdobie rokov 2017 až 2020.
A nakoniec zrevidované ročné rozdelenie uvedené v prílohe VI odzrkadľuje zmeny nariadenia
Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, pokiaľ ide o presun niektorých viazaných rozpočtových
prostriedkov z roku 2014 do nasledujúcich rokov.
•

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Návrh je v súlade so zásadou subsidiarity, keďže ide o technický výsledok vykonávania
ustanovení článku 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, uplatňovania článkov 93 a 94
a rozhodnutia predĺžiť iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí na obdobie rokov
2017 až 2020.
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•

Proporcionalita

Návrh sa obmedzuje na potrebné technické úpravy.
•

Výber nástroja

Navrhovaný nástroj: zmena platného nariadenia.
Komisia preskúmala priestor na manévrovanie poskytnutý právnym rámcom a považuje
za potrebné navrhnúť zmeny nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
3.

VÝSLEDKY
HODNOTENÍ
EX
POST
KONZULTÁCIÍ
SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

•

Hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov

Neexistovali žiadne hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov.
•

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Neuskutočnili sa žiadne konzultácie s externými zainteresovanými stranami.
•

Získavanie a využívanie expertízy

Využitie externej expertízy nebolo potrebné.
•

Posúdenie vplyvu

Neuplatňuje sa.
•

Vhodnosť právnych predpisov a ich zjednodušenie

Nejde o iniciatívu v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT)
•

Základné práva

Návrh nemá žiadne dôsledky pre ochranu základných práv.
4.

VPLYV NA ROZPOČET

Existuje vplyv na viazané rozpočtové prostriedky vyplývajúci z pozitívneho čistého vplyvu
technickej úpravy vo výške 4 miliardy EUR (v cenách z roku 2011) stanovenej v článku 92
ods. 3 a v rozhodnutí o predĺžení iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí na roky
2017 až 2020 v celkovej sume 1,2 miliardy EUR v bežných cenách pre osobitné rozpočtové
prostriedky pridelené na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorú je potrebné
doplniť najmenej o 1,2 miliardy EUR z cielených investícií z ESF. Tieto dodatočné zdroje
vytvoria aj potrebu dodatočných platobných rozpočtových prostriedkov na roky 2018 až
2020.
Stropy pre viazané rozpočtové prostriedky a platobné rozpočtové prostriedky pre okruh 1B sa
preto zvyšujú, ako sa uvádza v oznámení Rade a Európskemu parlamentu [COM (2016) 311
final] Technické úpravy finančného rámca na rok 2017 v súlade s vývojom HND a úpravy
balíkov finančných prostriedkov na politiku súdržnosti. Vzhľadom na to, že väčšina platieb
súvisiacich s týmto zvýšením záväzkovej časti sa pravdepodobne uskutoční až po roku 2020,
zvýšenie platobných stropov zostáva obmedzené.
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5.

INÉ PRVKY

•

Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a predkladania správ

Neuplatňuje sa.
•

Vysvetľujúce dokumenty (v prípade smerníc)

Neuplatňuje sa.
•

Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Na základe článku 7 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 Komisia mala v roku 2016
preskúmať celkové rozpočtové prostriedky všetkých členských štátov v rámci cieľa
Investovanie do rastu a zamestnanosti na roky 2017 až 2020 s použitím metódy prideľovania
prostriedkov stanovenej v príslušnom základnom akte [príloha VII k nariadeniu (EÚ)
č. 1303/2013] na základe najaktuálnejších dostupných štatistík a porovnania, v prípade
členských štátov s obmedzeniami, kumulovaného národného HDP za roky 2014 a 2015
a kumulovaného národného HDP odhadnutého v roku 2012. V prípade kumulatívnej
odchýlky presahujúcej +/– 5 % bola vykonaná úprava týchto rozpočtových prostriedkov.
Okrem toho sa súčasne preskúmala oprávnenosť na podporu z Kohézneho fondu a v prípade,
že sa členský štát stal oprávneným na podporu z Kohézneho fondu, tieto sumy sa pripočítali
k finančným prostriedkom prideleným príslušnému členskému štátu na roky 2017 až 2020.
Preskúmanie obsahovalo tieto prvky:
a) V prípade všetkých členských štátov – preskúmanie rozpočtových prostriedkov na roky
2017 – 2020 na základe najnovších dostupných štatistík a pri uplatnení rovnakej metódy
ako pri určovaní pôvodných rozpočtových prostriedkov opísanej v odsekoch 1 až 16
prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013;
b) V prípade členských štátov s obmedzenými balíkmi prostriedkov (Bulharsko, Estónsko,
Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko) – porovnanie
zistených úrovní HDP za roky 2014 a 2015 a predpovedí na rovnaké dvojročné obdobie
v roku 2012;
c) Preskúmanie oprávnenosti na podporu z Kohézneho fondu na základe údajov o HND na
obyvateľa za obdobie 2012 – 2014 v porovnaní s priemerom EÚ-27.
Týmto úkonom sa poukázalo na existenciu kumulatívnej odchýlky presahujúcej +/– 5 %
medzi celkovými a revidovanými pridelenými rozpočtovými prostriedkami v Belgicku,
Českej republike, Dánsku, Estónsku, Írsku, Grécku, Španielsku, Chorvátsku, Taliansku, na
Cypre, v Holandsku, Slovinsku, na Slovensku, vo Fínsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve.
Vykonanie úpravy príslušných zdrojov bolo uverejnené v oznámení Rade a Európskemu
parlamentu Technické úpravy finančného rámca na rok 2017 v súlade s vývojom HND
a úpravy balíkov finančných prostriedkov na politiku súdržnosti [COM(2016) 311 final].
Preskúmanie oprávnenosti na podporu z Kohézneho fondu vedie v jednom prípade k zmene
oprávnenosti týkajúcej sa Cypru, ktorý nadobudol plnú oprávnenosť na podporu z Kohézneho
fondu v rokoch 2017 – 2020, čo malo za následok dodatočnú sumu vo výške 19,4 mil. EUR.
Komisia v súlade s článkom 94 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 prijala návrh Dánska
presunúť časť rozpočtových prostriedkov z cieľa Európskej územnej spolupráce do cieľa
Investovanie do rastu a zamestnanosti.
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Napokon, Rada 20. júna 2017 rozhodla o predĺžení iniciatívy na podporu zamestnanosti
mladých ľudí do roku 2020 so sumou 1,2 miliardy EUR v bežných cenách – pre osobitné
rozpočtové prostriedky pridelené na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí –
rozdelenou takto: 500 miliónov EUR v roku 2017 a následne 233,3 milióna EUR na obdobie
rokov 2018 – 2020.
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2017/0247 (COD)
Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa mení nariadenie EÚ č. 1303/2013, pokiaľ ide o zmeny zdrojov
na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu
a zamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 177,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru5,
po porade s Výborom regiónov6,
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,
keďže:
(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/20137 sa stanovujú spoločné
a všeobecné pravidlá uplatniteľné na európske štrukturálne a investičné fondy.

(2)

Komisia v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/20138
a článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v roku 2016 preskúmala celkové
pridelené rozpočtové prostriedky všetkých členských štátov v rámci cieľa Investovanie
do rastu a zamestnanosti v rámci politiky súdržnosti na roky 2017 až 2020.

(3)

Komisia v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013
a článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 predložila výsledky preskúmania
Rade a Európskemu parlamentu9. V danom oznámení sa uvádza, že na základe
najaktuálnejších štatistík existuje kumulatívna odchýlka presahujúca +/– 5 % medzi
celkovými a revidovanými pridelenými rozpočtovými prostriedkami v Belgicku,
Českej republike, Dánsku, Estónsku, Írsku, Grécku, Španielsku, Chorvátsku,
Taliansku, na Cypre, v Holandsku, Slovinsku, na Slovensku, vo Fínsku, Švédsku

5

Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom
fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom
a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.
Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný
finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Technické úpravy finančného rámca na rok
2017 v súlade s vývojom HND a úpravy balíkov finančných prostriedkov na politiku súdržnosti
[COM(2016) 311 z 30. júna 2016 ].
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a v Spojenom kráľovstve. Takisto sa v ňom uvádza, že Cyprus sa na základe údajov
o svojom hrubom národnom dôchodku (HND) za roky 2012 – 2014 od 1. januára 2017
stane úplne oprávneným na podporu z Kohézneho fondu.
(4)

V súlade s článkom 7 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1311/2013 a článkom 92 ods. 3
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 je potrebné zodpovedajúcim spôsobom upraviť
pridelené rozpočtové prostriedky uvedených členských štátov, pričom podmienkou je,
že celkový čistý vplyv úprav nesmie presiahnuť 4 miliardy EUR.

(5)

Keďže revízia ovplyvnila ročné rozdelenie pridelených rozpočtových prostriedkov
na celkové zdroje podľa jednotlivých členských štátov v rámci cieľa Investovanie do
rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca, ako aj na iniciatívu
na podporu zamestnanosti mladých ľudí, vykonala sa vykonávacím rozhodnutím
Komisie (EÚ) 2016/194110.

(6)

Čistý vplyv uvedených úprav má zvýšiť zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú
súdržnosť o 4 miliardy EUR. Toto navýšenie by sa malo zohľadniť v článku 91 ods. 1
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ktorý by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom
upraviť.

(7)

Zdroje na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a ich rozdelenie medzi menej
rozvinuté regióny, prechodné regióny, rozvinutejšie regióny, členské štáty, ktorým sa
poskytuje podpora z Kohézneho fondu, a najvzdialenejšie regióny, ako sa stanovuje
v článku 92 ods. 1 nariadenia EÚ č. 1303/2013, by sa mali zodpovedajúcim spôsobom
upraviť.

(8)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 rezervy
ponechané ako dostupné pod úrovňou stropov viacročného finančného rámca
na viazané rozpočtové prostriedky majú tvoriť celkovú rezervu viacročného
finančného rámca na záväzky, ktorá sa sprístupní nad stropy stanovené vo viacročnom
finančnom rámci na roky 2016 až 2020 na politické ciele súvisiace s rastom
a zamestnanosťou, najmä zamestnanosťou mladých ľudí. Na základe nariadenia Rady
(EÚ, Euratom) 2017/112311 sa vypustilo obmedzenie rezervy ponechanej ako
dostupnej pod úrovňou stropov viacročného finančného rámca na viazané rozpočtové
prostriedky na roky 2014 až 2017, čím sa umožnilo predĺženie iniciatívy na podporu
zamestnanosti mladých ľudí do roku 2020, ako aj navýšenie osobitných rozpočtových
prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí o 1,2 miliardy EUR
v bežných cenách na obdobie rokov 2017 až 2020. Osobitné rozpočtové prostriedky na
iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako sú stanovené v článku 91
ods. 1 a článku 92 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, by sa preto mali
zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

10

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1941 z 3. novembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie
rozhodnutie 2014/190/EÚ, ktorým sa stanovuje ročné rozdelenie celkových zdrojov podľa členských
štátov pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond v rámci cieľa
Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa Európska územná spolupráca, ročné rozdelenie zdrojov
podľa členských štátov, pokiaľ ide o zdroje z osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na
iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, spolu so zoznamom oprávnených regiónov, ako aj
sumy, ktoré majú byť presunuté z rozpočtových prostriedkov každého členského štátu pridelených
na Kohézny fond a na štrukturálne fondy do Nástroja na prepájanie Európy a na pomoc pre
najodkázanejšie osoby v období rokov 2014 – 2020 [oznámené pod číslom C(2016) 6909] (Ú. v. EÚ L
299, 5.11.2016, s. 61).
Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2017/1123 z 20. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ,
Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020.
(Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2017, s. 1).

11
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(9)

Komisia v súlade s článkom 94 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 prijala návrh
Dánska presunúť časť rozpočtových prostriedkov z cieľa Európskej územnej
spolupráce do cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti. Tento presun by sa mal
odzrkadliť v zmene celkových dostupných zdrojov na cieľ Európska územná
spolupráca v článku 92 ods. 9 uvedeného nariadenia.

(10)

V súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom)
č. 1311/2013 sa na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2015/62312
do nasledujúcich rokov presunula suma vo výške 11 216 187 326 EUR v bežných
cenách z rozpočtových prostriedkov pridelených na štrukturálne fondy a Kohézny
fond. Do nasledujúcich rokov sa presunula suma vo výške 9 446 050 652 EUR
v bežných cenách z rozpočtových prostriedkov pridelených na Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond, ktoré
nebolo možné v roku 2014 viazať ani presunúť do roku 2015. Tento presun by sa mal
zohľadniť v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013, v ktorej sa stanovuje ročné
rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov na obdobie rokov 2014 až 2020.

(11)

Vzhľadom na naliehavosť predĺženia programov zameraných na iniciatívu na podporu
zamestnanosti mladých ľudí by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom
nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(12)

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 by sa preto malo zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 sa mení takto:
1.

V článku 91 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1. Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, ktoré sú k dispozícii
pre rozpočtový záväzok na obdobie rokov 2014 – 2020, predstavujú 329 978 401 458
EUR v cenách z roku 2011 v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe VI,
z čoho 325 938 694 233 EUR prestavuje celkové zdroje pridelené EFRR, ESF
a Kohéznemu fondu a 4 039 707 225 EUR predstavuje osobitné rozpočtové
prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Na účely
programovania a následného zahrnutia do rozpočtu Únie sa výška zdrojov
na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť zaznamenáva s 2 % ročnou sadzbou.“

2.

Článok 92 sa mení takto:
a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Zdroje na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti predstavujú 96,09 %
celkových zdrojov (t. j. 317 103 114 309 EUR) a rozdelia sa takto:
a) 48,64 % (t. j. spolu 160 498 028 177 EUR) pre menej rozvinuté regióny;
b) 10,19 % (t. j. spolu 33 621 675 154 EUR) pre prechodné regióny;
c) 15,43 % (t. j. spolu 50 914 723 304 EUR) pre rozvinutejšie regióny;

12
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Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ,
Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020.
(Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1).)
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d) 20,01 % (t. j. spolu 66 029 882 135 EUR) pre členské štáty podporované
z Kohézneho fondu;
e) 0,42 % (t. j. spolu 1 378 882 914 EUR) ako dodatočné finančné prostriedky
pre najvzdialenejšie regióny vymedzené v článku 349 ZFEÚ a regióny úrovne
NUTS 2, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 protokolu č. 6 Aktu o
pristúpení z roku 1994.“
b)

Odsek 5 sa nahrádza takto:
„5. Zdroje na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí tvoria
4 039 707 225 EUR z osobitných rozpočtových prostriedkov na iniciatívu
na podporu zamestnanosti mladých ľudí a najmenej 4 039 707 225 EUR
vo forme cielených investícií z ESF.“

c)

Odsek 9 sa nahrádza takto:
„9. Zdroje na cieľ Európska územná spolupráca predstavujú 2,69 %
z celkových zdrojov dostupných pre rozpočtové záväzky z fondov na obdobie
rokov 2014 až 2020 (t. j. spolu 8 865 148 841 EUR).“

3.

Príloha VI sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom
vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli

Za Európsky parlament
predseda

SK

Za Radu
predseda
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LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ
1.

RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.

Názov návrhu/iniciatívy
Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa mení nariadenie EÚ č. 1303/2013, pokiaľ ide o zmeny zdrojov
na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdrojov na cieľ Investovanie do rastu
a zamestnanosti a na cieľ Európska územná spolupráca

1.2.

Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB13
4 Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
04 02 60 – Európsky sociálny fond – Menej rozvinuté regióny – Cieľ Investovanie
do rastu a zamestnanosti
04 02 61 – Európsky sociálny fond – Prechodné regióny – Cieľ Investovanie do rastu
a zamestnanosti
04 02 62 – Európsky sociálny fond – Rozvinutejšie regióny – Cieľ Investovanie do
rastu a zamestnanosti
04 02 64 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI)
13 Regionálna a mestská politika
13 03 60 – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – Menej rozvinuté regióny –
Cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti
13 03 61 – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – Prechodné regióny – Cieľ
Investovanie do rastu a zamestnanosti
13 03 62 – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – Rozvinutejšie regióny –
Cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti
13 03 63 - Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – Dodatočné rozpočtové
prostriedky pre najvzdialenejšie a riedko osídlené regióny — Cieľ Investovanie do
rastu a zamestnanosti

13
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ABM: riadenie podľa činností; ABB: zostavovanie rozpočtu podľa činností.
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13 03 64 01 (Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – Európska územná
spolupráca
13 04 60 – Kohézny fond — Cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti
1.3.

Druh návrhu/iniciatívy
 Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie


Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný
projekt/prípravnú akciu14
 Návrh/iniciatíva sa týka predĺženia trvania existujúcej akcie
 Návrh/iniciatíva sa týka akcie presmerovanej na novú akciu

1.4.

Ciele

1.4.1.

Viacročné strategické ciele Komisie, ktoré sú predmetom návrhu/iniciatívy
Neuplatňuje sa

1.4.2.

Osobitné ciele a príslušné činnosti v rámci ABM/ABB
Osobitný cieľ č.
Neuplatňuje sa
Príslušné činnosti v rámci ABM/ABB
Neuplatňuje sa

1.4.3.

Očakávané výsledky a vplyv
Uveďte, aký vplyv by mal mať návrh/iniciatíva na príjemcov/cieľové skupiny.

Neuplatňuje sa
1.4.4.

Ukazovatele výsledkov a vplyvu
Uveďte ukazovatele, pomocou ktorých je možné monitorovať realizáciu návrhu/iniciatívy.

Neuplatňuje sa
1.5.

Dôvody návrhu/iniciatívy

1.5.1.

Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte
Neuplatňuje sa

1.5.2.

Prínos zapojenia Európskej únie
Neuplatňuje sa

1.5.3.

Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti
Neuplatňuje sa

1.5.4.

Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi
Neuplatňuje sa

14
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Podľa článku 54 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
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1.6.

Trvanie a finančný vplyv
 Návrh/iniciatíva s obmedzeným trvaním
–  Návrh/iniciatíva je v platnosti od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2023.
–  Finančný vplyv trvá od roku 2017 do roku 2020.
 Návrh/iniciatíva s neobmedzeným trvaním
– Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od RRRR do RRRR,
– a potom bude vykonávanie pokračovať v plnom rozsahu.

1.7.

Plánovaný spôsob hospodárenia15
 Priame hospodárenie na úrovni Komisie
–  prostredníctvom jej útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie
–  prostredníctvom výkonných agentúr
 Zdieľané hospodárenie s členskými štátmi
 Nepriame hospodárenie s delegovaním úloh súvisiacich s plnením rozpočtu na:
–  tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili,
–  medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte),
– Európsku investičnú banku (EIB) a Európsky investičný fond,
–  subjekty podľa článkov 208 a 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách,
–  verejnoprávne subjekty,
–  súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto
subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,
–  súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú
poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú
dostatočné finančné záruky,
–  osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy
V Zmluvy o Európskej únii a určeným v príslušnom základnom akte.
–

V prípade viacerých spôsobov hospodárenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

Poznámky
Neuplatňuje sa
2.

OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.

Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ
Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

Neuplatňuje sa

15
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Vysvetlenie spôsobov hospodárenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii
na webovom sídle BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

14

SK

2.2.

Systémy riadenia a kontroly

2.2.1.

Zistené riziká
Neuplatňuje sa

2.2.2.

Údaje o zavedenom systéme vnútornej kontroly.
Neuplatňuje sa

2.2.3.

Odhad nákladov a prínosov kontrol a posúdenie očakávanej úrovne rizika chyby
Neuplatňuje sa

2.3.

Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam
Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia.

Neuplatňuje sa

SK
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3.

ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.

Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov
 Existujúce rozpočtové riadky
V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a
rozpočtové riadky.

Okruh
viacročnéh
o
finančného
rámca

Druh
výdavkov

Rozpočtový riadok
Číslo
[…][Názov………………………...…………
…]

DRP/NRP
16

.

Príspevky
krajín
EZVO17

kandidátsk
ych krajín18

tretích
krajín

v zmysle článku
21 ods. 2 písm. b)
nariadenia o
rozpočtových
pravidlách

NIE

NIE

04 02 60 – Európsky sociálny fond –
Menej rozvinuté regióny – Cieľ
Investovanie do rastu a zamestnanosti
04 02 61 – Európsky sociálny fond –
Prechodné
regióny
–
Cieľ
Investovanie do rastu a zamestnanosti
04 02 62 – Európsky sociálny fond –
Rozvinutejšie
regióny
–
Cieľ
Investovanie do rastu a zamestnanosti
1
Inteligen
04 02 64 – Iniciatíva na podporu
tný a
inkluzív zamestnanosti mladých ľudí (YEI)
ny rast

DRP

NIE

13 03 60 – Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR) – Menej
rozvinuté regióny – Cieľ Investovanie
do rastu a zamestnanosti
13 03 61 – Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR) –
Prechodné
regióny
–
Cieľ
Investovanie do rastu a zamestnanosti
13
16
17
18

SK

03

62

–

Európsky

fond

DRP = diferencované rozpočtové prostriedky / NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.
EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
Kandidátske krajiny a prípadne potenciálne kandidátske krajiny západného Balkánu.
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regionálneho rozvoja (EFRR) –
Rozvinutejšie
regióny
–
Cieľ
Investovanie do rastu a zamestnanosti
13 03 63 – Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR) –
Dodatočné rozpočtové prostriedky pre
najvzdialenejšie a riedko osídlené
regióny — Cieľ Investovanie do rastu
a zamestnanosti
13 03 64 01 (Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR) –
Európska územná spolupráca
13 04 60 – Kohézny fond — Cieľ
Investovanie do rastu a zamestnanosti
 Požadované nové rozpočtové riadky
V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a
rozpočtové riadky.
Okruh
viacročnéh
o
finančného
rámca

Rozpočtový riadok

Druh
výdavkov

Číslo
[…][Názov………………………………
………]

DRP/NRP

[…][XX.YY.YY.YY]

SK
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Príspevky

krajín
EZVO

kandidátsk
ych krajín

tretích
krajín

v zmysle článku
21 ods. 2 písm. b)
nariadenia o
rozpočtových
pravidlách

ÁNO/
NIE

ÁNO/NI
E

ÁNO/
NIE

ÁNO/NIE

SK

3.2.

Odhadovaný vplyv na výdavky

Pre viazané aj platobné rozpočtové prostriedky bude navrhovaná úprava spojená so zmenami rozpočtovej hlavy hospodárskej, sociálnej a
územnej súdržnosti viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020.
Po prvé, pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky, zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť dostupné pre rozpočtový záväzok na
obdobie rokov 2017 –2020 sa zvýšia o sumu 5 841 600 033 EUR v bežných cenách. 14 200 000 000 EUR z celkovej sumy predstavuje osobitné
rozpočtové prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí.
Po druhé, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, vypočítali sa dodatočné potreby v súlade s týmito predpokladmi:

3.2.1.



Vzhľadom na to, že prijatie upravených operačných programov sa ukončí až v druhej polovici roku 2017, potreby ročného
predbežného financovania sú zahrnuté do obdobia rokov 2018 – 2020.



Očakáva sa, že priebežné platby súvisiace s dodatočnými zdrojmi, ktoré sa poskytujú podľa technických úprav podľa článku 7,
budú prebiehať podľa modelu zaznamenaného na začiatku tohto programového obdobia.



Očakáva sa, že priebežné platby súvisiace s predĺžením osobitných rozpočtových prostriedkov na iniciatívu na podporu
zamestnanosti mladých ľudí budú prebiehať v rýchlejšom profile vzhľadom na to, že administratívne úzke miesta sú v súčasnosti
odstránené a vykonávanie v praxi prebieha rýchlejším tempom než pri ostatných fondoch EŠIF.

Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky
v mil. EUR v bežných cenách (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

Číslo
1

Okruh viacročného finančného rámca:

GR: EMPL, REGIO

Inteligentný a inkluzívny rast

2014 2015 2016 2017

201819

2019

2020

SPOLU

 Operačné rozpočtové prostriedky
1b:
19
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Hospodárska,

Záväzky

(1)

V súlade s čl. 136 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zálohové platby musia byť zúčtované na základe výdavkov v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých
ľudí vykázaných do 31. 12. 2018.
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sociálna
súdržnosť

a územná

Európsky
fond
regionálneho rozvoja,
Európsky
sociálny
fond, Kohézny fond

04 02 60 – Európsky sociálny
fond – Menej rozvinuté
regióny – Cieľ Investovanie
do rastu a zamestnanosti

237 320 881

242 067 299

246 908 645

251 846 817

978 143 642

251 466 089

256 495 412

261 625 320

266 857 826

1 036 444 647

87 329 881

89 076 479

90 858 008

92 675 169

359 939 537

04 02 64 – Iniciatíva na
podporu
zamestnanosti
mladých ľudí (YEI)

500 000 000

233 333 333

233.333.333

233.333.333

1 200 000 000

13 03 60 – Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR)
– Menej rozvinuté regióny –
Cieľ Investovanie do rastu a
zamestnanosti

237 320 880

242 067 299

246 908 645

251 846 645

978 143 642

13 03 61 – Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR)
– Prechodné regióny – Cieľ
Investovanie do rastu a

251 466 089

256 495 411

261 625 320

266 857 826

1 036 444 646

04 02 61 – Európsky sociálny
fond – Prechodné regióny –
Cieľ Investovanie do rastu a
zamestnanosti
04 02 62 – Európsky sociálny
fond – Rozvinutejšie regióny
– Cieľ Investovanie do rastu a
zamestnanosti

SK
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zamestnanosti
13 03 62 – Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR)
– Rozvinutejšie regióny –
Cieľ Investovanie do rastu a
zamestnanosti

87 329 881

89 076 479

90 858 009

92 675 168

359 939 537

–26 071 285

–26 592 711

–27 124 565

–27 667 056

–107 455 617

13 04 60 – Kohézny fond —
Cieľ Investovanie do rastu a
zamestnanosti

SK
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Platby

04 02 60 – Európsky sociálny
fond – Menej rozvinuté
regióny – Cieľ Investovanie
do rastu a zamestnanosti

25 285 013

04 02 61 – Európsky sociálny
fond – Prechodné regióny –
Cieľ Investovanie do rastu a
zamestnanosti
04 02 62 – Európsky sociálny
fond – Rozvinutejšie regióny
– Cieľ Investovanie do rastu a
zamestnanosti

(2)

04 02 64 – Iniciatíva na
podporu
zamestnanosti
mladých ľudí (YEI)

85 000 000

13 03 60 – Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR)
– Menej rozvinuté regióny –
Cieľ Investovanie do rastu a
zamestnanosti

SK
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50 887 923

108 495 693

184 668 629

26 792 094

53 921 033

114 962 440

195 675 567

9 304 437

18 725 854

39 924 494

67 954 785

220 000 000

231 000 000

349 000 000

885 000 000

25 285 013

50 887 923

108 495 693

184 668 629

SK

13 03 61 – Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR)
– Prechodné regióny – Cieľ
Investovanie do rastu a
zamestnanosti
13 03 62 – Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR)
– Rozvinutejšie regióny –
Cieľ Investovanie do rastu a
zamestnanosti

26 792 094

53 921 033

114 962 440

195 675 567

9 304 437

18 725 854

39 924 493

67 954 785

–2 777 728

–5 590 378

–11 918 977

–20 287 083

13 03 63 – Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR)
– Dodatočné rozpočtové
prostriedky
pre
najvzdialenejšie a riedko
osídlené regióny — Cieľ
Investovanie do rastu a
zamestnanosti
13 03 64 01 (Európsky fond
regionálneho rozvoja (EFRR)
–
Európska
územná
spolupráca
13 04 60 – Kohézny fond —

SK
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Cieľ Investovanie do rastu a
zamestnanosti
Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka
prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov20
(3
)

Neuplatňuje sa

=
1
+
1
a
+
3

Záväzky

Rozpočtové
prostriedky
pre GR EMPL,

=
2
+
2
a

REGIO SPOLU
Platby

1 626 162 41
6

1 382 019 00
1

1 404 992 71
5

1 428 425 90
1

85 000 000

339 985 361

472 479 242

863 846 276

5 841 600 033

1 761 310 878

+
3

Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

(4)

0

Platby

(5)

0

(6)

=4+6

 Administratívne rozpočtové prostriedky financované
z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných
programov SPOLU

Rozpočtové prostriedky

20
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Záväzky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“),
nepriamy výskum, priamy výskum.
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OKRUHU 1
viacročného finančného rámca SPOLU

Platby

0

=5+6

0

Ak má návrh/iniciatíva vplyv na viaceré okruhy:
Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

(4)

Platby

(5)

 Administratívne rozpočtové prostriedky financované
z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných
programov SPOLU

Rozpočtové prostriedky
OKRUHOV 1 až 4
viacročného finančného rámca SPOLU
(referenčná suma)

(6)

Záväzky

=4+6

Platby

=5+6

Okruh viacročného finančného rámca

5

0

0

„Administratívne výdavky“
v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Uveďte všetky roky, počas
ktorých vplyv trvá (pozri bod
1.6)

SPOLU

GR: <…….>
 Ľudské zdroje
 Ostatné administratívne výdavky

GR <…….> SPOLU

SK

Rozpočtové prostriedky

24
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Rozpočtové prostriedky
OKRUHU 5
viacročného finančného rámca SPOLU

(Záväzky spolu = Platby
spolu)

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

Rok
N21

Rozpočtové prostriedky
OKRUHOV 1 až 5
viacročného finančného rámca SPOLU

21
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Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Uveďte všetky roky, počas
ktorých vplyv trvá (pozri bod
1.6)

SPOLU

Záväzky
Platby

Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína uskutočňovať.

25
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3.2.2.

Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky
–  Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov
–  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
Uveďte ciele a
výstupy

Rok
N+2

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá
(pozri bod 1.6)

Rok
N+3

SPOLU

Nákla
dy

Nákla
dy

Nákla
dy

Počet

Nákla
dy

Počet

Nákla
dy

Počet

Nákla
dy

Počet

Priem
erné
náklad
y

Počet

Druh22

Počet

VÝSTUPY
Počet



Rok
N+1

N

Nákla
dy

Spolu

Náklady
spolu

OSOBITNÝ CIEĽ č. 123…
‒ Výstup
‒ Výstup
‒ Výstup
Osobitný cieľ č. 1 medzisúčet
OSOBITNÝ CIEĽ č. 2…
‒ Výstup
Osobitný cieľ č. 2 medzisúčet
NÁKLADY SPOLU

22
23
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Výstupy znamenajú dodané produkty a služby (napr.: počet financovaných výmen študentov, vybudované cesty v km atď.).
Ako je uvedené v bode 1.4.2 „Osobitné ciele...“.
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3.2.3.

Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.3.1. Zhrnutie
–  Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových
prostriedkov.
–  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych
prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

rozpočtových

v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

Rok
N 24

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá
(pozri bod 1.6)

SPOLU

OKRUH 5
viacročného finančného
rámca
Ľudské zdroje
Ostatné administratívne
výdavky
OKRUH 5
viacročného finančného
rámca medzisúčet

Mimo OKRUHU 525
viacročného finančného
rámca

Ľudské zdroje
Ostatné
administratívne výdavky
Mimo OKRUHU 5
viacročného finančného
rámca medzisúčet

SPOLU

Rozpočtové prostriedky potrebné na ľudské zdroje a na ostatné administratívne výdavky budú pokryté rozpočtovými
prostriedkami GR, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo boli prerozdelené v rámci GR, a v prípade potreby budú
doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od
rozpočtových obmedzení.

24
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Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína uskutočňovať.
Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov
a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
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3.2.3.2. Odhadované potreby ľudských zdrojov
–  Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.
–  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v
nasledujúcej tabuľke:
odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

Rok
N

Rok
N+1

Rok N + 2

Ro
kN
+3

Uveďte
všetky
roky, počas
ktorých
vplyv trvá
(pozri bod
1.6)

Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)
XX 01 01 01 (ústredie a zastúpenia Komisie)
XX 01 01 02 (delegácie)
XX 01 05 01 (nepriamy výskum)
10 01 05 01 (priamy výskum)
 Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času EPPČ)26
XX 01 02 01 (ZZ, VNE, DAZ z celkového balíka
prostriedkov)
XX 01 02 02 (ZZ, MZ, VNE, DAZ, PED v
delegáciách)
– ústredie

XX 01 04 yy 27

– delegácie
XX 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – nepriamy výskum)
10 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – priamy výskum)
Iné rozpočtové riadky (uveďte)
SPOLU

XX predstavuje príslušnú oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.
Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli
interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu
GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:
Úradníci a dočasní zamestnanci
Externí zamestnanci

26
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ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ =
dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocný expert v delegácii.
Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov
(pôvodné rozpočtové riadky „BA“).
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Súlad s platným viacročným finančným rámcom

3.2.4.

–  Návrh/iniciatíva je v súlade s platným viacročným finančným rámcom.
–  Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo
viacročnom finančnom rámci.
Vysvetlite požadovanú zmenu v plánovaní a uveďte príslušné rozpočtové riadky a zodpovedajúce
sumy.

–  Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa
uskutočnila revízia viacročného finančného rámca.
Vysvetlite potrebu a uveďte príslušné okruhy, rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

3.2.5.

Príspevky od tretích strán
– Návrh/iniciatíva nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami.
– Návrh/iniciatíva zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté
v nasledujúcej tabuľke:
rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Uveďte všetky roky, počas
ktorých vplyv trvá (pozri bod
1.6)

Spolu

Uveďte spolufinancujúci
subjekt
Prostriedky zo
spolufinancovania
SPOLU

3.3.

Odhadovaný vplyv na príjmy
–  Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.
–  Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej
tabuľke:


vplyv na vlastné zdroje



vplyv na rôzne príjmy
v mil. EUR (zaokrúhlené na tri desatinné miesta)

Rozpočtový
príjmov:

riadok

Rozpočtové
prostriedky k
dispozícii v
prebiehajúco
m
rozpočtovom
roku

Vplyv návrhu/iniciatívy28

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv
trvá (pozri bod 1.6)

Článok ………….

V prípade rôznych pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.
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Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (clá, odvody z produkcie cukru), uvedené sumy musia predstavovať
čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odčítaní 25 % nákladov na výber.
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Uveďte spôsob výpočtu vplyvu na príjmy.

SK

30

SK

