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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. považuje za nevyhnutné rozlišovať medzi rokovaniami o VFR a rokovaniami o jedinom 
právnom základe politík EÚ vrátane politiky súdržnosti, vzhľadom na zmluvy a úlohu 
Európskeho parlamentu v oboch postupoch; 

2. zastáva názor, že práca na VFR by za žiadnych okolností nemala zasahovať do práce 
na nariadeniach vymedzujúcich rozsah podpory a pravidlá vykonávania každého fondu, 
a mala by preto v rokovaniach o právnom základe politiky súdržnosti rešpektovať úlohu 
Európskeho parlamentu; vyslovuje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že rokovania 
o VFR 2014 – 2020 nepostupovali podľa tejto zásady, kvôli čomu práca na VFR značne 
ovplyvnila obsah aj harmonogram legislatívnych rokovaní o nariadeniach týkajúcich sa 
politiky súdržnosti;

3. zdôrazňuje, že rokovania o zdrojoch politiky súdržnosti by sa mali zakladať na analýze 
potrieb a mali by zohľadňovať hodnotenia vykonávania politík v predchádzajúcich 
programových obdobiach;  pripomína, že politika súdržnosti je politika investícií 
podporujúca rast a preto sa stane ešte dôležitejším nástrojom EÚ na podporu rastu, 
vytvárania pracovných miest, stimulovania verejných investícií a znižovania sociálnych 
nerovností;

4. zdôrazňuje, že rozdelenie zdrojov medzi jednotlivé roky VFR (definovanie stropov) by 
malo zohľadňovať dynamický charakter politiky súdržnosti, najmä postupy 
programovania a vykonávania a čas úplného ukončenia programov, s cieľom zabezpečiť 
čo najprimeranejšiu úroveň výdavkov na každý rok;

5. vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že množstvo nezaplatených účtov 
na konci každého roku neustále narastá a domnieva sa, že politiku súdržnosti najviac 
poznamenáva nedostatok v rozpočte EÚ; žiada preto štrukturálnu reformu rozpočtu EÚ 
vrátane reformy vlastných zdrojov.


