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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

ÚVODNÉ POZNÁMKY:
Čeliac finančnej kríze a pokračujúcemu spomaleniu hospodárskeho rastu prijala Komisia za 
podpory Parlamentu opatrenia na zrýchlenie výdavkov na regionálny rozvoj v rámci stratégie 
Únie zameranej na účinnú hospodársku obnovu. Toto sa zohľadňuje v návrhu rozpočtu na rok 
2011, v ktorom sa stanovuje zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 3,2 % 
a zvýšenie výdavkových rozpočtových prostriedkov o 16,9 % na 42 540,8 milióna EUR. 
V tejto súvislosti nás Komisia informuje o tom, že očakávané zrýchlenie výdavkov viedlo 
k tomu, že miera plnenia tohto riadku dosahuje v roku 2010 57 %. Spolu so skutočnosťou, že 
programy v teréne sa už realizujú v plnej miere, to možno považovať za úspech. 

ZACHOVANIE PÔVODNEJ VÝŠKY SÚM V NÁVRHU ROZPOČTU:
Európska komisia pri stanovení výšky rozpočtových prostriedkov zhodnotila rozpočtové 
potreby, pričom zohľadnila rozhodnutia Európskej rady z roku 2005, ustanovenia finančného 
výhľadu na obdobie 2007 – 2013 a medziinštitucionálnej dohody (MID), splatné sumy 
v rámci projektov končiacich v programovom období 2000 – 2006 a predpokladané žiadosti 
o zálohové platby na súčasné obdobie. spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva 
názor, že jedinou inštitúciou, ktorá má k dispozícii informácie na to, aby získala prehľad 
o rozpočtových potrebách všetkých európskych regiónov, je Komisia. Preto navrhuje, aby sa 
všetky zníženia prostriedkov, ktoré navrhla Rada, zrušili a aby sa zachovala pôvodná výška 
prostriedkov navrhovaná Komisiou v návrhu rozpočtu.

ROZDELENIE PROSTRIEDKOV MEDZI FONDMI:
Rozdelenie prostriedkov medzi jednotlivými fondmi je takéto:
25,6 miliardy EUR pre EFRR, 7,7 miliardy EUR pre Kohézny fond a 9 miliárd EUR pre ESF. 
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko by chcel využiť túto príležitosť na to, aby 
zdôraznil význam ESF z hľadiska regionálnej hospodárskej obnovy, keďže na tento fond 
pripadá viac ako 20 % disponibilných zdrojov. Tento fond je a musí zostať ústredným 
nástrojom, ktorý využívajú tak podniky, ako aj miestne a regionálne orgány na riadenie 
dynamických zmien ekonomických činností, ktoré sú s modernou ekonomikou neoddeliteľne 
späté. Preto ho treba použiť na dosiahnutie spravodlivej rovnováhy medzi pružnosťou 
potrebnou zo strany podnikateľských subjektov a potrebou istoty zamestnania, kariérneho 
postupu a odborného vzdelávania na strane zamestnancov.  Podľa spravodajcu ide 
o neodmysliteľný prvok v rámci všetkých miestnych hospodárskych stratégií.

EURÓPSKA HOSPODÁRSKA OBNOVA A NAPREDOVANIE K ČISTEJŠIEMU A UDRŽATEĽNEJŠIEMU 
HOSPODÁRSTVU:
Plán hospodárskej obnovy Európy nie je len radom opatrení prijatých v panike ako reakcia na 
bezprecedentnú globálnu finančnú krízu. Je úzko prepojený s novo navrhovanou 
hospodárskou stratégiou Únie, ktorej vyhlasované ciele spočívajú vo vybudovaní 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárstva, ktoré zabezpečí vysokú mieru 
zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. Na tento účel sú vyčlenené prostriedky vo 
výške 1 miliardy EUR s cieľom financovať praktickú realizáciu energetických projektov, 
ktoré boli odsúhlasené v rokoch 2009 a 2010 v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka, 
využívania veternej energie na mori a energetickej infraštruktúry , ako aj vo výške 
500 miliónov EUR na financovanie projektov širokopásmových informačných technológií vo 
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vidieckych oblastiach.

VÝVOJ V OBLASTI NESPLATENÝCH ZÁVÄZKOV (RAL)
Európska komisia uvádza, že RAL sa v období 2009 – 2010 zvýšili o 16,8 % a dosahujú 
14,2 miliardy EUR. K najvýraznejšej zmene došlo v prípade EFRR, kde sa RAL zvýšili na 
9,8 miliardy EUR, pričom najvyšší relatívny nárast sa týka cezhraničnej spolupráce (67,6 %). 
Vo viacročnom finančnom plánovaní je existencia neuhradených záväzkov, ktoré sa splatia po 
splnení podmienok pre úhradu, bežnou záležitosťou. Avšak 67,6 % nárast RAL v prípade 
cezhraničnej spolupráce vyvoláva znepokojenie, a spravodajca výboru požiadaného 
o stanovisko preto žiada Komisiu, aby objasnila príčiny tohto veľkého nárastu.

HLAVNÉ VÝSLEDKY POLITIKY OČAKÁVANÉ V ROKU 2011:
V zozname očakávaných výsledkov politík, ktoré zverejnila Európska komisia, má 
mimoriadny význam zosúladenie politiky s víziou stratégie Európa 2020 z hľadiska 
presadzovania inteligentného, čistejšieho a konkurencieschopného rastu regionálnych 
ekonomík. V tejto súvislosti je obzvlášť dôležitý cieľ Komisie zvýšiť povedomie o cieľoch 
EÚ 2020 a prevzatie zodpovednosti za ne národnými a regionálnymi orgánmi. Rovnako 
dôležitý je dôraz, ktorý Komisia klade na ústrednú úlohu našej politiky v stratégii východiska 
z krízy. 
V rokoch 2009 – 2010 Komisia za energickej podpory Parlamentu vypracovala koncepciu 
makroregiónov. Rozvoj týchto makroregiónov bude mať v roku 2011 mimoriadny význam, 
pričom sa dôraz kladie na stratégiu pre Baltské more vo všetkých jej aspektoch vrátane 
pilotného projektu s cieľom uľahčiť pridruženie s Ruskom a riadnu implementáciu stratégie 
EÚ pre podunajskú oblasť.

PILOTNÉ PROJEKTY:
V tomto roku členovia výboru predložili veľký počet návrhov na potenciálne pilotné projekty 
(16, z ktorých je určitý počet venovaný osobitným potrebám podunajského makroregiónu 
vrátane jedného projektu, ktorý predstavujem v tomto stanovisku a ktorý, ako dúfam, výbor 
podporí).
Názov pilotného projektu, ktorý chcem predložiť, je:
K spoločnej regionálnej identite a zmiereniu národov v podunajskom makroregióne, 
a navrhuje sa v ňom:

aby sa s cieľom zdôrazniť spoločnú regionálnu identitu národov žijúcich v podunajskom 
makroregióne zorganizovali vzdelávacie programy a semináre pre mládež, ktoré 
prostredníctvom programov občianskej výchovy a príležitostí na kultúrne výmeny prispejú 
k progresívnej a trvalo udržateľnej európskej dimenzii spolužitia zameranej na budúcnosť. 
Prostredníctvom pilotného projektu sa tak podporí sociálna a hospodárska stabilita 
v príslušných regiónoch, predovšetkým akcie zamerané na podporu súdržnosti medzi 
komunitami, a zdôrazní sa pridaná hodnota nadnárodnej spolupráce. 
Oblasťami, na ktoré by sa mal projekt v súlade s európskou susedskou politikou vzťahovať, 
sú podunajský makroregión a susediace krajiny. Programy oprávnené na financovanie musia 
zahŕňať účastníkov aspoň z 3 členských štátov z daného regiónu.

ZÁVER:
Za súčasných hospodárskych podmienok, ktoré na celosvetovej úrovni nemajú obdobu, budú 
mať zdroje vyčlenené na oblasť politiky s najvýznamnejším prínosom pre reálnu ekonomiku 
rozhodujúci význam z hľadiska účinnosti a schopnosti podnecovať inovácie a pomáhať 
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národným aj miestnym ekonomikám uspieť pri premene na čisté, trvalo udržateľné, znalostné 
a inkluzívne ekonomiky. Za týchto podmienok je normálne, že sa usilujeme ovplyvniť 
napredovanie prostredníctvom viacerých nových myšlienok, ktoré sú predmetom všetkých 
navrhovaných pilotných projektov. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto 
navrhuje, aby Komisia uskutočnila všetky pilotné projekty, ktoré sa výbor rozhodne podporiť.
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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 vyčlenené na regionálnu politiku, ktoré sú zahrnuté do návrhu 
rozpočtu (NR), zodpovedajú potrebám Únie v jej úsilí o zníženie rozdielov medzi 
regiónmi, a preto žiada, aby sa prostriedky vo všetkých rozpočtových riadkoch podokruhu 
1b zachovali alebo podľa potreby vrátili na pôvodnú úroveň;

2. berie na vedomie zmenu vo finančnom plánovaní na roky 2011 – 2013 s cieľom zohľadniť 
bod 17 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, 
Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení1 (MID);

3. víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 3,2 % na 50 970 100 000 EUR, čím 
sa ponecháva rezerva vo výške 16,9 milióna EUR, ako aj zvýšenie výdavkových 
rozpočtových prostriedkov o 16,9 % na 42 540 800 000 EUR a očakáva, že tieto 
prostriedky účinne prispejú k hospodárskej obnove v Európe a k hladkej premene 
hospodárstva v súlade s cieľmi stratégie EÚ 2020; vyjadruje však poľutovanie nad nízkou 
rezervou v podokruhu 1b vo výške 16,9 milióna EUR;

4. vyzýva Komisiu, aby podporila a uskutočnila všetky pilotné projekty, ktoré navrhuje 
Výbor pre regionálny rozvoj;

5. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila pilotný projekt zameraný na podporu spoločnej 
regionálnej identity a zmierenia národov, napr. v podunajskom makroregióne; domnieva 
sa, že tieto pilotné projekty by mali pozostávať zo vzdelávacích programov a seminárov 
pre mládež s cieľom podporiť príležitosti na kultúrne výmeny a prispieť k progresívnej 
a trvalo udržateľnej európskej dimenzii spolužitia zameranej na budúcnosť; domnieva sa, 
že tým by sa podporila sociálna a hospodárska stabilita v príslušných regiónoch.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


