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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 návrh Komisie na spoločný strategický rámec pre Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR), Kohézny fond, Európsky sociálny fond, Európsky fond pre rybné 
hospodárstvo a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, ktorý je nevyhnutný 
na zabezpečenie lepšej strategickej koordinácie a dôkladnejšieho plnenia cieľov EÚ 2020;

2. rozhodne podporuje začlenenie Európskeho sociálneho fondu do politiky súdržnosti ako 
nástroja na zabezpečenie jednotného prístupu a na zabránenie rozdrobeniu na jednotlivé 
sektory; odporúča, aby sa zachovala súčasná štruktúra tohto fondu, ale aby sa zároveň 
prehodnotili jeho fungovanie a priority s cieľom zabezpečiť prepojenie hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti;

3. uznáva, že integrované plánovanie povedie k určitej harmonizácii pravidiel upravujúcich 
programy štrukturálnych fondov a následne k zjednodušeným postupom; je presvedčený, 
že tieto kroky uľahčia účasť partnerov na spolufinancovaných projektoch a zabránia 
nadmernej administratívnej záťaži a neefektívnemu rozptýleniu finančných prostriedkov;

4. zdôrazňuje, že zjednodušenie, ktoré je pre úspešnú politiku súdržnosti kľúčové, sa musí 
uskutočniť tak na vnútroštátnej, ako aj na regionálnej úrovni, aby sa výsledky zlepšili; 
vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti navrhla jednoduchšiu štruktúru tejto politiky, ktorá 
bude vychádzať z väčšej pružnosti, proporcionality a prehľadnosti v používaní 
prostriedkov z fondov, aby sa uľahčilo ich plné a pohotové čerpanie;

5. presadzuje takú politiku súdržnosti, ktorá je viac zameraná na výsledky a menej na 
správnosť výdavkov a postupov, pričom však zabezpečuje účinnú rovnováhu medzi 
kvalitou operácií a finančnou a administratívnou kontrolou; odporúča, aby sa zaviedli 
náležité mechanizmy hodnotenia s cieľom zlepšiť inštitucionálne a administratívne 
kapacity subjektov poverených riadením programov, čo prispeje k zvýšeniu kvality 
výdavkov a k zníženiu miery chybovosti;

6. naliehavo požaduje lepšiu komplementárnosť medzi fondmi EÚ a financovaním na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktorá je nevyhnutnou podmienkou na 
zlepšenie koordinácie a účinnosti využívania disponibilných zdrojov.
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