
NARIADENIE RADY (ES) č. 1341/2008

z 18. decembra 2008,

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

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 161 tretí pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho
a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

keďže:

(1) Regulačný rámec programového obdobia 2007 – 2013
bol vypracovaný a prerokovaný s cieľom posilniť zjedno
dušovanie programovania a riadenia fondov, účinnosť ich
pomoci a subsidiaritu pri ich vykonávaní.

(2) Na spracúvanie projektov generujúcich príjmy, ktoré sú
predmetom článku 55 nariadenia Rady (ES)
č. 1083/2006 (3), sa zaviedol presnejší a náročnejší
prístup založený na výpočte maximálnych oprávnených
výdavkov.

(3) V súvislosti s uplatňovaním ustanovení článku 55 sa
preukázali viaceré ťažkosti, okrem iného neprimeraná
administratívna záťaž, a to najmä pri operáciách spolu
financovaných z Európskeho sociálneho fondu a malých
operáciách financovaných z Európskeho fondu regionál
neho rozvoja (EFRR) alebo Kohézneho fondu.

(4) Tieto ťažkosti môžu mať škodlivé dôsledky, pokiaľ ide
o tempo riadenia operácií, najmä pri projektoch
v oblastiach zodpovedajúcich prioritám Spoločenstva,
akými sú životné prostredie, sociálne začlenenie, výskum,
inovácie alebo energetika, a pokiaľ ide o administratívnu
záťaž. Článok 55 by sa mal preto zjednodušiť.

(5) Zjednodušenie by sa malo vzťahovať na každý projekt,
na ktorý sa počas programového obdobia 2007 – 2013
poskytuje pomoc zo štrukturálnych fondov alebo
z Kohézneho fondu. Je preto potrebné počítať
s retroaktívnym uplatňovaním.

(6) Nariadenie (ES) č. 1083/2006 je preto potrebné zodpo
vedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 55 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa odsek 5 nahrádza
takto:

„5. Odseky 1 až 4 tohto článku sa uplatňujú len na
operácie spolufinancované z EFRR alebo z Kohézneho
fondu, ktorých celkové náklady sú vyššie ako 1 milión EUR.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Od 1. augusta 2006 sa uplatňuje na všetky operácie, na ktoré sa
počas programového obdobia 2007 – 2013 poskytuje pomoc
zo štrukturálnych fondov alebo z Kohézneho fondu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu
predseda

M. BARNIER
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(1) Súhlas zo 16. decembra 2008 (zatiaľ neuverejnený v úradnom
vestníku).

(2) Stanovisko z 27. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom
vestníku).

(3) Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.


