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NÁVRHY

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

1. víta politickú dohodu o VFR 2014 – 2020 dosiahnutú 27. júna; zdôrazňuje, že na rýchle a 
účinné začatie vykonávania novej politiky súdržnosti je dôležité ukončiť čo najskôr 
rokovania o legislatívnom balíku, dohodách o partnerstve a operačných programoch; 
zdôrazňuje, že pokiaľ ide o rozpočet, akékoľvek omeškanie bude mať za následok 
nahromadenie žiadostí o platby na konci obdobia;

2. pripomína, že naakumulované neuhradené záväzky (RAL) tvoria dve tretiny prostriedkov 
politiky súdržnosti na konci VFR 2007 – 20131; nástojí na tom, že je potrebné nájsť trvalé 
riešenie umožňujúce zmierniť riziko zablokovania vykonávania programov EÚ z dôvodu 
neuskutočnenej platby; upozorňuje na to, že pravidlo N+3, ktoré je pre zabezpečenie 
vykonávania projektov podporovaných politikou súdržnosti kľúčové, bude mať vplyv na 
kumulovanie neuhradených záväzkov v nasledujúcich rokoch, najmä v prípade omeškania 
v zavádzaní nových programov;

3. domnieva sa, že princíp viacúrovňového riadenia je nevyhnutný na účinné riadenie novej 
politiky súdržnosti; zdôrazňuje tým, že v závislosti od svojich príslušných právomocí sa 
regionálne a miestne samosprávy budú musieť v plnej miere podieľať na prípravnej fáze 
programov a dohôd a na ich vykonávaní a hodnotení; zdôrazňuje význam zaručenia 
dostatočného toku informácií a dostatočnej technickej podpory pre tieto orgány s cieľom 
zjednodušiť a optimalizovať ich prínos vo všetkých fázach tohto procesu;

4. zdôrazňuje, že vytvorenie synergií medzi rozpočtom EÚ a rozpočtami členských štátov, 
ako aj regionálnych a miestnych orgánov je nevyhnutné na zvýšenie efektívnosti 
verejných investícií EÚ; opätovne žiada Komisiu, aby uviedla, akými spôsobmi sa dá 
posilniť úloha rozpočtu EÚ v tejto súvislosti;

5. zdôrazňuje, že na maximalizáciu vplyvu pomoci EÚ a na nápravu negatívnych dôsledkov 
politík fiškálnej konsolidácie je potrebný integrovaný prístup a koordinácia rôznych 
zdrojov dostupného financovania a konzistentnosť existujúcich politík a právnych 
predpisov;

6. pripomína svoju pozíciu, pokiaľ ide o význam povinného preskúmania a revízie 
nasledujúceho VFR do konca roka 2016, aby budúca Komisia a budúci Parlament mohli 
prehodnotiť politické priority EÚ, v prípade potreby prispôsobiť VFR novým výzvam a v 
plnej miere zohľadniť najnovšie makroekonomické prognózy;

7. víta pozitívne kroky podniknuté na zjednodušovanie a väčšiu transparentnosť riadenia 
fondov EÚ; zdôrazňuje, že jednoduché postupy by mohli viesť k obmedzeniu 
nedostatkov, a teda k lepšiemu využívaniu európskych fondov; zdôrazňuje potrebu 
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Ak bude schválený opravný rozpočet č. 2/2013 v celkovej výške 11,2 miliardy EUR, mohla by celková odhadovaná úroveň nesplatených 
záväzkov na konci roka 2013 dosiahnuť 224 miliónov EUR, hoci podľa pôvodných odhadov Komisie sa predpokladalo, že nesplatené 
záväzky budú na konci roka 2013 predstavovať 180 miliárd EUR.
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zaviesť ambicióznejší prístup na úrovni Komisie a členských štátov s cieľom zjednodušiť 
prístup k postupom získavania finančných prostriedkov, pravidlá týkajúce sa verejného 
obstarávania a kontrolné mechanizmy a zabezpečiť poskytovanie jasných a dostupných 
informácií o príjemcoch finančných prostriedkov a o možnostiach financovania.
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