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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 rozpočet EÚ je v prvom rade investičným rozpočtom, pričom 94 % jeho 
celkového objemu sa spätne investuje v členských štátoch, a že miestne a regionálne 
orgány sú zodpovedné za podstatnú časť verejných výdavkov v Európe;

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti zohráva rozhodujúcu úlohu pri presadzovaní 
hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, pri podnecovaní zamestnanosti a rastu 
a znižovaní makroekonomických rozdielov;

3. žiada, aby sa priorita kládla na vytváranie súčinnosti medzi rozpočtami EÚ, členských 
štátov a miestnych a regionálnych orgánov; žiada Komisiu, aby poskytla jednoznačné a 
konkrétne údaje o tom, akým spôsobom by sa mohla posilniť úloha rozpočtu EÚ pri 
získavaní investícií na rozličných úrovniach; vyzýva členské štáty, aby v plnom rozsahu 
a na všetkých úrovniach využívali dodatočné možnosti financovania, ktoré poskytuje 
Európska investičná banka a nový nástroj dlhopisov na projekty; ďalej víta skutočnosť, že 
uplatňovanie finančných nástrojov sa v rámci politiky súdržnosti rozširuje na všetky 
tematické ciele a všetky fondy SSR;

4. je znepokojený tým, že škrty vo financovaní politiky súdržnosti v ďalšom viacročnom 
finančnom rámci obmedzia schopnosť vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov 
investovať do inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; zdôrazňuje, že 
financovanie politiky súdržnosti by sa malo ponechať aspoň na súčasnej úrovni;

5. žiada inštitúcie, aby zlepšili existujúce podmienky s cieľom umožniť regiónom 
v niektorých členských štátoch, ktoré sú mimoriadne postihnuté finančnou krízou, ďalej 
posilňovať svoju kapacitu využívať štrukturálne fondy a Fond súdržnosti, aby tým predišli 
predpokladanej vysokej miere rušenia viazanosti prostriedkov;

6. zdôrazňuje, že makroekonomická podmienenosť nie je prijateľná, pretože by mohla 
spôsobiť problémy vo vykonávaní politiky súdržnosti a mohla by prípadne ohroziť 
plnenie dlhodobých záväzkov; opätovne zdôrazňuje, že zavedenie makroekonomickej 
podmienenosti by postihlo tie regióny, ktoré sú v najväčšej núdzi, a zdôrazňuje, že 
miestne a regionálne orgány by nemali byť trestané za ťažkosti, ktoré existujú na 
celoštátnej úrovni; ďalej zdôrazňuje svoje výhrady voči výkonnostnej rezerve, ktorá by 
mohla odrádzať regióny od výberu ambicióznejších a inovatívnejších projektov 
v prospech projektov s ľahšie dosiahnuteľnými cieľmi;

7. vyjadruje presvedčenie, že je potrebné tematicky sa zamerať na malý počet priorít; 
zdôrazňuje však, že je potrebná flexibilita, aby sa členským štátom a regiónom umožnilo 
najúčinnejším spôsobom reagovať na spoločné ciele a zároveň rešpektovať územné, 
hospodárske a sociálne osobitosti.
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