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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto návrhy:

– so zreteľom na článok 312 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom 
sa stanovuje, že Rada jednomyseľne prijme nariadenie, ktorým sa určí viacročný finančný 
rámec (VFR), po tom, ako Európsky parlament udelí svoj súhlas absolútnou väčšinou;

– so zreteľom na článok 312 ods. 3 ZFEÚ, v ktorom sa jasne stanovuje, že vo VFR sa určia 
sumy ročných stropov viazaných rozpočtových prostriedkov podľa kategórie výdavkov a 
ročného stropu platobných rozpočtových prostriedkov, čo si vyžaduje, aby si Parlament a 
Rada v rokovaniach o VFR plnili svoje úlohy vyplývajúce zo zmluvy a ponechali návrh 
politiky súdržnosti na dohodu podľa riadneho legislatívneho postupu, ako sa stanovuje v 
článku 177 ZFEÚ;

A. keďže vo svojom uznesení z 13. júna 2012 o viacročnom finančnom rámci a vlastných 
zdrojoch Parlament zdôraznil, že rozpočet EÚ, a najmä výdavky na politiku súdržnosti 
predstavujú silný nástroj na zvýšenie strategických investícií s preukázanou pridanou 
hodnotou a vrátenie európskeho hospodárstva späť na cestu rastu a konkurencieschopnosti 
tým, že prispejú k tvorbe zamestnanosti a bohatstva európskych občanov a zlepšia kvalitu 
ich života;

B. keďže VFR na roky 2014 – 2020 sa má považovať za hlavný nástroj na splnenie cieľov 
stratégie Európa 2020 na celom území EÚ, ako aj na dosiahnutie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti; keďže by sa mal zameriavať aj na premenu cieľov EÚ, na ktorých 
sa dohodli hlavy štátov a predsedovia vlád, na skutočné a konkrétne skutky, a preto je 
potrebné, aby sa v súčasných rokovaniach upustilo od spôsobu myslenia podmieneného 
krízou a aby sa presadzoval zdravý a racionálny rozpočet, ktorý zaručí rast 
a zamestnanosť a v konečnom dôsledku vysoký životný štandard a bezpečnosť pre 
občanov EÚ;

C. keďže politika súdržnosti EÚ ako mechanizmus prispievajúci k riadnemu začleneniu 
všetkých regiónov EÚ do jednotného trhu a ako hlavná reakcia EÚ na pretrvávajúce 
hospodárske, sociálne a územné rozdiely medzi jej regiónmi by mala ostať hlavným 
pilierom európskej solidarity;

D. keďže však politika súdržnosti potrebuje reformy, aby bola viac orientovaná na výsledky, 
tematicky zameraná a jednoduchšia pre príjemcov a aby sa tak stala efektívnejšou 
politikou, pokiaľ ide o uskutočnené investície;

E. keďže politika súdržnosti by mala zabezpečiť spravodlivý prístup k zdrojom a mala by 
reagovať na potreby rozvoja všetkých regiónov EÚ, ktoré si vyžadujú aj flexibilitu 
v riešení špecifických potrieb regiónov pri stanovovaní cieľov a investičných priorít bez 



PE492.590v04-00 4/6 AD\914091SK.doc

SK

ohľadu na potrebu investovať napríklad do výskumu a inovácií ako kľúčového nástroja 
prispievajúceho k plneniu stratégie Európa 2020, ktorá má byť vhodným spôsobom 
prepojená s politikou súdržnosti , t. j. prostredníctvom tzv. cesty k excelentnosti;

F. keďže je jasné, že politika súdržnosti môže byť užitočná a účinná, len ak sa opiera 
o stabilný, pevný a udržateľný finančný rámec; keďže Parlament v tejto súvislosti 
Parlament vo svojom uznesení z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový 
viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu 
Európu potvrdil svoj záväzok k zachovaniu silnejšej politiky súdržnosti EÚ a trval na tom, 
že sa na ňu musia vyčleniť primerané zdroje, a to minimálne v rovnakom rozsahu, aký bol 
odsúhlasený pre súčasné programové obdobie 2007 – 2013;

G. keďže politika súdržnosti EÚ je rozvojovou politikou a strategickým nástrojom pre 
investície, rast a konkurencieschopnosť s nespochybniteľnou európskou pridanou 
hodnotou, ktorá prispieva k rastu a k tvorbe pracovných miest na území celej Únie 
a pomáha prekonávať súčasnú hospodársku a finančnú krízu tým, že rozhodujúcou mierou 
prispieva k rôznym národným programom oživenia hospodárstva a snaží sa podporovať 
inovácie a zároveň odstraňovať rozdiely medzi európskymi regiónmi;

H. keďže neexistuje priamy vzťah medzi výkonnosťou regionálnej politiky a 
makroekonomickou výkonnosťou členských štátov a keďže regióny by nemali byť 
potrestané za to, že na národnej úrovni nedokázali dodržať postupy spojené s 
ekonomickým riadením; keďže uvalenie dodatočných pokút by ešte mohlo zhoršiť 
problémy štátov, ktoré už beztak bojujú s makroekonomickými ťažkosťami, a preto sú 
makroekonomické podmienky financovania kohéznej politiky neprípustné;

I. keďže vyjadruje poľutovanie nad návrhom Komisie znížiť osobitný dodatočný príspevok 
vyčlenený pre najvzdialenejšie a najmenej osídlené regióny o 47 % a domnieva sa, že by 
sa mala zachovať rovnaká výška finančných prostriedkov ako v prechádzajúcom 
programovom období;

J. keďže tak príjemcovia, ako aj čistí prispievatelia profitujú z politiky súdržnosti EÚ;

K. keďže politika súdržnosti podporuje opatrenia na zjednotenie hospodárskych a sociálnych 
podmienok vo všetkých regiónoch EÚ, nemali by nové tematické fondy, ak budú 
vytvorené, ohrozovať vnútroštátne finančné rámce, keďže by sa to negatívne prejavilo na 
výstupoch a výsledkoch politiky súdržnosti v členských štátoch;

i. zdôrazňuje, že Európsky parlament zastáva postoj, že financovanie politiky súdržnosti by 
sa malo zachovať minimálne na úrovni obdobia 2007 – 2013, konkrétne 354 815 mld. 
EUR v cenách z roku 2011 (okrem Nástroja na prepojenie Európy), čo je absolútne 
minimálna úroveň zdravého financovania, a preto predstavuje kritickú hranicu v budúcej 
rokovacej pozícii Parlamentu;

ii. pripomína, že so všetkými otázkami súvisiacimi s prípravou politiky súdržnosti sa treba 
zaoberať v rámci prebiehajúcich riadnych legislatívnych postupov o balíku legislatívnych 
návrhov na roky 2014 – 2020, a že nariadenie o VFR by sa malo zaoberať výhradne 
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výškou a kategóriami výdavkov;

iii. pripomína, že ustanovenia článku 312 ods. 5 ZFEÚ si vyžadujú, aby Parlament, Rada 
a Komisia prijali všetky opatrenia potrebné na uľahčenie prijatia finančného rámca 
v priebehu celého postupu a že na tento účel by Rada mala zabezpečiť, aby bol Parlament 
vopred informovaný o právnych nástrojoch, ktoré mu Rada plánuje predložiť s cieľom 
získať jeho súhlas.
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