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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. zastáva názor, že sumy na regionálnu politiku zapísané v predbežnom návrhu rozpočtu 
zodpovedajú potrebám Únie v jej úsilí o zmenšovanie regionálnych nerovností a o plnenie 
lisabonských a göteborských cieľov; preto požaduje, aby sa všetky rozpočtové riadky 
PNR zachovali alebo aby sa v nich v prípade potreby obnovili pôvodné hodnoty;

2. povzbudzuje Komisiu v jej úsilí o podporu využívania negrantových inovatívnych foriem 
financovania a nástrojov finančného inžinierstva na zlepšenie prístupu k finančným 
prostriedkom na programy na roky 2007 – 2013 a najmä tých nástrojov, ktoré malým 
a stredným podnikom uľahčujú prístup k rizikovému kapitálu a mikrokreditom; v tejto 
súvislosti žiada Komisiu, aby poskytla Parlamentu informácie o fungovaní prípravnej 
akcie, ktorú začala v roku 2008 a financovala v rámci rozpočtového riadku 13.03.24, ako 
aj informácie týkajúce sa ďalšieho sledovania budúceho vývoja tejto akcie;

3. spolu s Komisiou a Radou je presvedčený, že legislatívne zmeny, ktoré v tejto súvislosti 
obsahuje európsky plán na oživenie hospodárstva, prispejú k tomu, že zo štrukturálnych 
fondov sa stane hodnotný nástroj na oživenie európskeho hospodárstva v roku 2010; 
v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby zabezpečili optimálne využívanie nových 
možností a zjednodušených postupov s cieľom zrýchlenia implementácie a stimulovania 
hospodárskych činností; navyše od členských štátov požaduje, aby zabezpečili, že 
zjednodušenie postupov nepovedie k zneužívaniu verejných finančných prostriedkov;

4. konštatuje, že na pilotný projekt Erasmus sa v roku 2009 vyčlenili 2 milióny EUR, že celá 
suma sa vyplatila v roku 2009 a na rok 2010 sa neplánujú nijaké rozpočtové prostriedky 
ani platby; žiada Komisiu, aby informovala Parlament o krokoch, ktoré podnikla 
v súvislosti s tromi pilotnými projektmi realizovanými na žiadosť Parlamentu;

5. konštatuje, že rozpočtové prostriedky viazané v roku 2010 na cieľ regionálnej 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti sa v porovnaní s rokom 2009 znížili o 372 536 
823 EUR, a kladie otázku, či je toto zníženie v súlade s potrebou stimulovania 
hospodárstva a vytvárania pracovných miest v rozvinutých európskych hospodárstvach s 
cieľom zachovania a zvyšovania konkurencieschopnosti na svetovej úrovni.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor stále poukazoval na to, že Európska komisia pri predbežnom návrhu vlastných 
rozpočtových prostriedkov posudzuje rozpočtové potreby, pričom berie do úvahy 
rozhodnutia Európskej rady, medziinštitucionálnu dohodu, splatné sumy za končiace 
projekty, ktoré boli financované v rámci predchádzajúcich programových období, reálne 
platobné záväzky a očakávané požiadavky na zálohové platby za bežné obdobie. To 
znamená, že celkové platby sa zvyšujú o 4,1 %, pričom sa na jednej strane skladajú 
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z priebežných platieb a na strane druhej z nesplatených záväzkov programového obdobia 
2000 – 2006.  Priebežné platby tvoria veľkú väčšinu platieb v roku 2010, pretože realizácia 
operačných programov sa zrýchľuje a začína sa prejavovať zjednodušovanie postupov 
v dôsledku legislatívnych úprav.

Podľa vyjadrení Komisie sa rozpočet pre kohéznu politiku na rok 2010 navrhol tak, aby sa 
urýchlilo plnenie v záujme pomoci pri úplnom ozdravení z hospodárskej krízy. Preto sa 
počíta s intenzívnejším využívaním finančných nástrojov ako JASPERS na uľahčenie 
začatia realizácie veľkých projektov a potrebné preprogramovanie na podporu investícií do 
energetickej účinnosti, energetických technológií s nízkym obsahom uhlíka 
a využívajúcich obnoviteľné zdroje a do opatrení na boj proti zmene klímy. Okrem toho 
v súlade so zásadou akcelerátora výdavkové rozpočtové prostriedky dosahujú výšku 
30 928,2 milióna EUR (vrátane Kohézneho fondu) a sú v plnej miere určené na priebežné 
platby.

Parlament v roku 2009 na základe iniciatívy výboru REGI požadoval vypracovanie troch 
pilotných projektov zameraných na integráciu rómskych spoločenstiev, globálnu podporu 
regionálnej politiky EÚ a na program ERASMUS pre zvolených miestnych a regionálnych 
predstaviteľov. Teraz, na začiatku legislatívneho obdobia a v záujme zabezpečenia 
riadneho finančného hospodárenia, sa spravodajca domnieva, že skôr, ako sa navrhnú 
nejaké nové pilotné projekty, treba výbor čo najpodrobnejšie informovať o opatreniach 
prijatých na realizáciu projektov financovaných z rozpočtu na rok 2009. 
Nakoniec, v čase, keď je hospodárska obnova Európy ešte stále v ranom štádiu a veľmi 
závisí od rozsiahlych vládnych výdavkov, a napriek mechanickému spôsobu hospodárenia 
s rozpočtovými prostriedkami kohéznej politiky, je do určitej miery paradoxné, že viazané 
rozpočtové prostriedky EFRR na cieľ regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti 
sa v porovnaní s rokom 2009 znížili o 372 536 823 EUR. Preto je namieste otázka, či toto 
zníženie zodpovedá potrebe stimulovania hospodárstva a vytvárania pracovných miest 
v rozvinutých európskych hospodárstvach s cieľom zachovania a zvyšovania 
konkurencieschopnosti na svetovej úrovni.


