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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil, do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že súdržnosť je jedným z cieľov EÚ, ako sa stanovuje v článku 3 Zmluvy o 
Európskej únii, je vymedzená v článku 174 ZFEÚ a je spoločnou právomocou EÚ a 
členských štátov. Zdôrazňuje, že politika súdržnosti je jednou z najdôležitejších politík 
EÚ, ako aj jej hlavnou politikou verejných investícií, s rozpočtom 351,8 miliardy EUR 
na obdobie 2014 – 2020, čo je  tretina VFR;

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je založená na politike solidarity, sleduje cieľ 
zmluvy presadzovať a podporovať celkový harmonický rozvoj členských štátov a 
regiónov a zameriava sa na zníženie hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov 
medzi regiónmi EÚ a v rámci nich a na zabezpečenie toho, aby žiadny región 
nezaostával;  domnieva sa, že vytvára rast a pracovné miesta v celej Únii a prispieva k 
plneniu kľúčových cieľov a priorít Únie vrátane jej cieľov v oblasti klímy a 
energetiky, inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu;

3. pripomína, že politika súdržnosti je jedným z najdôležitejších nástrojov na riešenie 
priorít uvedených v návrhu rozpočtu Komisie na rok 2020; 

4. víta skutočnosť, že na obdobie 2007 – 2013 už nie sú potrebné žiadne ďalšie platby a 
že miera vykonávania platieb a výberu projektov sa zlepšila, takže vykonávanie 
programu pokračuje bežným tempom a konečne dosiahlo úroveň predchádzajúceho 
programového obdobia, keď v januári 2019 bolo na úrovni 75 %;  

5. berie na vedomie zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 2,5 % v prípade 
podokruhu 1b v návrhu rozpočtu na rok 2020 v porovnaní s rozpočtom na rok 2019, 
zatiaľ čo platobné rozpočtové prostriedky ako celok sa zvýšili o 6,4 %;

6. vyzýva Komisiu a Radu, aby sa zobrali ponaučenie z tohto programového obdobia a 
vyhli sa ďalším krízam v oblasti platieb;

7. poznamenáva, že v prípade prevodov do Nástroja na prepájanie Európy bude rok 2020 
druhým rokom, v ktorom sa môže požadovať ďalšie predbežné financovanie na akcie 
začaté v roku 2014, 2015 alebo 2016 a v minulom roku na prerozdelenie nevyužitých 
zdrojov;

8. konštatuje, že financovanie programu na podporu štrukturálnych reforiem sa bude 
zabezpečovať z celkovej rezervy na záväzky; varuje, že zvýšenia by nemali byť na 
úkor politiky súdržnosti;

9. žiada, aby sa v nadväznosti na dohodu v rámci rozpočtového postupu na rok 2019 
uskutočnilo preprogramovanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí s 
cieľom zvýšiť úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov; 

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila transparentné, spravodlivé a zodpovedné využívanie 
zdrojov Únie.


