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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. zdôrazňuje, že zatiaľ čo z hľadiska finančného objemu bolo vybraných 27 % projektov, 
miera platieb bola v čase správy omnoho nižšia (približne 13 %) a na konci roku 2010 
stále dosahovala okolo 22 %, t. j. približne polovičnú úroveň v porovnaní s úrovňou 
z rozpočtového obdobia 2000 – 2006 dosiahnutej po štyroch rokoch vykonávania;

2. pripomína, že z rozpočtového hľadiska bola k 1. júlu 2010, t. j. polovici programového 
obdobia 2007 – 2013, vykonaná len menej ako šestina platieb;

3. víta zrýchlenie v oblasti absorpčných kapacít a plnenia rozpočtu politiky súdržnosti 
(nárast o 79 % v prípade EFRR/KF a o 62 % v prípade ESF, pokiaľ ide o celkové 
vykonávanie finančného krytia na roky 2007 – 2013 počas roka 2010), čo vyplýva okrem 
iného z nedávnych legislatívnych zmien a operačných programov, ktoré sa už realizujú 
naplno, keďže Komisia konečne schválila posledné systémy riadenia a kontroly; 
zdôrazňuje, že toto zrýchlenie sa odráža v celkovom presune v roku 2010, v rámci ktorého 
je na politiku súdržnosti k dispozícii dodatočná 1 miliarda EUR na platby na rok 2010;

4. zdôrazňuje však, že miery vykonávania nie sú medzi jednotlivými členskými štátmi, 
oblasťami intervencie a fondmi ani zďaleka rovnaké; pripomína, že ku koncu roka 2010 
dosahoval maximálny rozdiel v miere platieb medzi jednotlivými členskými štátmi 
súhrnne 247 % v prípade EFRR a KF a 303 % v prípade ESF;

5. zdôrazňuje, že ťažkosti zistené pri využívaní rozpočtových prostriedkov sú sčasti odrazom 
náročného zosúlaďovania medzi určitými kritériami lisabonskej stratégie, najmä pokiaľ 
ide o inovácie, a problémov reagovať na ne v období hospodárskej a finančnej krízy v 
regiónoch, predovšetkým v regiónoch zaostávajúcich za vývojom;

6. požaduje preto, aby sa mimoriadna pozornosť venovala ďalšej podpore vzájomného 
vzdelávania, výmene najlepších postupov a posilneniu administratívnych kapacít 
v určitých členských štátoch, a žiada, aby sa ďalej uvažovalo o spôsobe, akým zefektívniť 
rozličné súbory uplatniteľných pravidiel a kontrolných opatrení.
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