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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. pripomína, že stratégia Európa 2020 je koncipovaná ako hlavný nástroj na vyvedenie 
európskych ekonomík z hospodárskej krízy a že regionálna politika a politika súdržnosti 
sú považované za ústredné nástroje na dosiahnutie cieľov stratégie vzhľadom na ich 
rozpočtový rozmer a prístup založený na viacúrovňovom riadení; preto sa domnieva, že 
najvzdialenejšie regióny by ako integrálna súčasť Únie mali prispievať k plneniu cieľov 
stratégie Európa 2020 a mali by sa im preto prideliť potrebné finančné prostriedky, a to 
vzhľadom na ich odľahlosť, ostrovnú polohu, malú rozlohu, obťažné topografické a 
klimatické podmienky a ich hospodársku závislosť od malého množstva výrobkov, ako sa 
uvádza v článku 349 ZFEÚ, ktoré im umožnia plnohodnotne prispievať k novej 
hospodárskej a rozpočtovej stratégii Európskej únie na obdobie do roku 2020 jednak pre 
ich vlastný prospech a jednak pre prospech EÚ ako celku;

2. ľutuje, že v návrhu Komisie, ktorý sa týka viacročného finančného rámca na obdobie 
rokov 2014 – 2020, bolo navrhnuté znižovanie v celom spektre opatrení a cieľov politiky 
súdržnosti (zníženie o 5,9 % v stálych cenách za rok 20111) a že ani dodatočné 
prostriedky vyčlenené pre najvzdialenejšie regióny neboli ušetrené,  zdôrazňuje, že 
celkový objem zníženia pre najvzdialenejšie regióny nemožno stanoviť, pretože osobitne 
vyčlenené prostriedky vo výške 926 miliónov EUR v budúcom viacročnom finančnom 
rámci pokrývajú nielen najvzdialenejšie regióny, ale aj málo osídlené severské regióny, 
ako sú vymedzené v protokole 6 k zmluve o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska; 
poznamenáva však, že dodatočné prostriedky určené pre najvzdialenejšie regióny a málo 
osídlené severské regióny na obdobie 2014 – 2020 (926 miliónov EUR) predstavujú 
približne 50 % zo sumy predelenej v období 2007 – 2013 (1 738  miliónov);

3. pripomína, že najvzdialenejšie regióny by mali využívať osobitné opatrenia a dodatočné 
financovanie na vyváženie nevýhod vyplývajúcich z faktorov uvedených v článku 349 
zmluvy; domnieva sa, že určenie stropu miery spolufinancovania v prípade 
najvzdialenejších regiónov na úrovni 85 % je pozitívnym krokom týmto smerom, 
a vyzýva Komisiu, aby našla iné spôsoby, ako týmto regiónom pomôcť, a to najmä ak 
objem finančných prostriedkov, ktoré sú pre ne vyčlenené, sa v ďalšom programovom 
období zníži;

4. zdôrazňuje, že je potrebné – v súlade so závermi piatej správy o hospodárskom, sociálnom 
a územnom rozvoji – rozšíriť flexibilitu nástrojov politiky súdržnosti, a to tak, aby 
umožňovali investície schopné zaručiť takú úroveň rastu a rozvoja, ktorá bude v súlade s 
cieľmi stratégie Európa 2020, a to aj v osobitných geografických a demografických 
podmienkach;

5. zdôrazňuje, že je potrebné uľahčiť súčinnosť medzi prostriedkami politiky súdržnosti a 
rámcovým programom pre výskum a vývoj, a to s cieľom posilniť rozvoj týchto 

                                               
1 Všetky čísla použité v tomto stanovisku sú založené na výpočtoch GR REGIO, Riaditeľstvo Európskej komisie 
pre rozvoj, koordináciu a komunikáciu politiky súdržnosti.
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najvzdialenejších regiónov a zastaviť nedostatočné využívanie prostriedkov v oblasti 
výskumu;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že došlo k zníženiu v ostatných oblastiach súdržnosti, 
presnejšie povedané, že Komisia navrhuje celkové zníženie financovania hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti o 5,1 % v stálych cenách za rok 2011 na ďalšie 
programové obdobie vrátane zníženia finančných prostriedkov o 20,2 % pre konvergenčné 
regióny (okrem prechodných regiónov), 5,6 % pokles vo financovaní 
konkurencieschopnosti regiónov a 2,9 % pokles rozpočtových prostriedkov Kohézneho 
fondu;

7. víta plán Komisie začleniť do viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 –
2020 rozpočtový riadok „najvzdialenejšie regióny a regióny s veľmi nízkou mierou 
zaľudnenia“, pretože to vytvorí jasnejšiu väzbu medzi finančnými prostriedkami 
pridelenými na tieto regióny a ich cieľmi;

8. upozorňuje na to, že je potrebné, aby návrh budúceho viacročného finančného rámca 
zohľadňoval skutočnosť, že niektoré európske územia nadobudnú štatút 
„najvzdialenejších regiónov“ počas obdobia 2014 – 2020; vyzýva Európsku komisiu, aby 
preto prispôsobila svoje rozpočtové projekcie;
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