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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

ÚVOD:
Komisia s podporou Parlamentu stavia na pozitívnejšom ekonomickom výhľade a navrhuje 
opatrenia v prospech rastu a zamestnanosti v roku 2012. V tejto súvislosti uznáva kľúčovú 
úlohu, ktorú rozpočet EÚ zohráva v podobe pákového efektu a nástroja na podporu akcií 
realizovaných v rámci rozpočtov členských štátov. Komisia preto stanovila tri hlavné priority 
pre návrh rozpočtu na rok 2012, a to konkrétne investovanie pre rast v rámci fiškálnej 
konsolidácie, posilnenie rozpočtového aspektu stratégie Európa 2020 a posilnenie prioritných 
oblastí Lisabonskej zmluvy, pričom osobitnú pozornosť venovala súčasnej situácii a zamerala 
sa na potrebu dôkladného posúdenia výkonnosti a konkrétnych potrieb.

Spravodajca súhlasí s názorom Komisie, že treba posilniť spoločné úsilie EÚ a využiť 
súčinnosť medzi politikou súdržnosti a ďalšími politikami na danom mieste, a rád by 
zdôraznil skutočnosť, že politika súdržnosti je investičná politika určená na presadzovanie 
rozvojových cieľov v regiónoch prostredníctvom podpory tých z nich, ktorých hospodársky 
rozvoj zaostáva.

V súčasnej situácii si tieto ciele vyžadujú väčšiu účasť Komisie na pomoci tým členským 
štátom, ktoré sa stretávajú s ťažkosťami pri implementácii politiky súdržnosti.

OBNOVENIE SÚM V NÁVRHU ROZPOČTU:
Európska komisia pri stanovení výšky rozpočtových prostriedkov preto zhodnotila rozpočtové 
potreby, pričom zohľadnila rozhodnutia Európskej rady z roku 2005, ustanovenia finančného 
výhľadu na obdobie 2007 – 2013 a Medziinštitucionálnej dohody (MID), ako aj splatné sumy 
v rámci projektov končiacich v programovom období 2000 – 2006. Spravodajca sa domnieva, 
že jedinou inštitúciou, ktorá má dostupné informácie potrebné na to, aby mala prehľad o 
skutočných rozpočtových potrebách všetkých regiónov, je Komisia. Preto navrhuje, aby sa 
všetky škrty navrhnuté Radou zrušili a aby sa sumy pôvodne navrhnuté Komisiou v návrhu 
rozpočtu obnovili.

ROZDELENIE PROSTRIEDKOV MEDZI FONDMI:
Prostriedky medzi jednotlivými fondmi sú rozdelené takto:
Štrukturálne fondy (EFRR a ESF) 40 945,9 milióna EUR a Kohézny fond 11 793,0 milióna 
EUR. Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov o 8,4 % potvrdzuje zrýchlenie trendu 
implementácie, ktoré sa začalo v roku 2010, a je skutočne dôkazom toho, že politika 
súdržnosti dosiahla v období 2007 – 2013 vysoké obrátky, čo tiež znamená, že ďalšie výrazné 
zvýšenia v platbách možno očakávať v roku 2013. 

HLAVNÉ VÝSLEDKY POLITIKY OČAKÁVANÉ V ROKU 2012:
Hlavné výsledky politiky očakávané Komisiou zahŕňajú zosúladenie cieľov politiky 
súdržnosti s cieľmi stratégie Európa 2020, ako aj dosiahnutie viacročných cieľov podporou 
potenciálu rastu a zamestnanosti v najmenej rozvinutých členských štátoch a regiónoch, 
posilnením konkurencieschopnosti regiónov a presadzovaním silnejšej územnej integrácie. 
Okrem toho Komisia očakáva, že dosiahne výsledky pri realizácii stratégie EÚ pre región 
Baltského mora a Podunajskej stratégie, a to vo všetkých aspektoch.  Obzvlášť dôležité je 
prijatie právneho rámca a mechanizmov na dosiahnutie cieľov pre budúce programové 
obdobie 2014 – 2020. V tejto súvislosti Komisia očakáva, že prípravu a prijímanie spoločného 
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strategického rámca bude koordinovať v úzkej spolupráci s ďalšími útvarmi Komisie a že 
začne rozhovory s členskými štátmi o strategických investičných prioritách v období po roku 
2013. Nakoniec sa spomína zriadenie elektronických zúčtovacích stredísk v členských štátoch 
a regiónoch na zber a výmenu údajov týkajúcich sa financovania projektov a interaktívnych 
portálov, ktoré príjemcom umožnia poskytnúť údaje jednorazovo a monitorovať stav žiadosti 
o grant a platieb na sieti (politika súdržnosti prostredníctvom elektronických médií).

PILOTNÉ PROJEKTY A TECHNICKÁ POMOC:

V tomto roku poslanci predložili menší počet návrhov potenciálnych pilotných 
projektov/prípravných akcií a vo väčšine z nich ide najmä o rozšírenie v minulosti 
schválených opatrení. 

S Komisiou prebehli neformálne konzultácie o potrebe rozšírenia aktuálnych pilotných 
projektov a prípravných akcií v nadväznosti na vyjadrenie podpory pokračovaniu prípravných 
akcií s názvom „Posilňovanie spolupráce na regionálnej a miestnej úrovni 
prostredníctvom európskej regionálnej politiky na celosvetovej úrovni“ a „Stanovenie 
modelu riadenia pre podunajskú oblasť Európskej únie — Lepšia a účinná 
koordinácia“, ako aj pilotného projektu s názvom „Smerom k spoločnej regionálnej 
identite, zmiereniu národov a hospodárskej a sociálnej spolupráci zahrňujúcej 
celoeurópsku platformu odborných znalostí a výnimočnosti v podunajskom 
makroregióne.“

Jediným novým opatrením je prípravná akcia s názvom: „Atlantické fórum pre stratégiu 
EÚ pre Atlantik“, v ktorej sa navrhuje vymedzenie prierezového akčného plánu s 
konkrétnymi prioritami, ktorý sa má plniť počnúc rokom 2014 za aktívnej účasti 
zainteresovaných strán z atlantického regiónu. Tento akčný plán by mal byť pevne prepojený 
s regionálnou politikou a integrovanou námornou politikou a mal by tiež uľahčiť súčinnosť s 
inými politikami EÚ. V tejto súvislosti by prípravná akcia mala financovať platformu pre 
dialóg zainteresovaných strán – atlantické fórum – so zameraním na vymedzenie prioritných 
projektov a správy stratégie pre Atlantik a na vypracovanie a prijatie akčného plánu.

V súvislosti s rovnakým neformálnym postupom predbežného hodnotenia Komisia tiež 
podporila pokračovanie opatrenia „Technická pomoc a šírenie informácií o stratégii 
Európskej únie pre región Baltského mora a zlepšenie poznatkov o makroregionálnej 
stratégii“, ktoré by sa tiež malo predložiť ako pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu 
rozpočtu.
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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. domnieva sa, že sumy zapísané v návrhu rozpočtu (NR) v okruhu 1b zodpovedajú 
potrebám a cieľom regionálnej politiky stanoveným Úniou, a preto požaduje zachovanie, 
v prípade potreby obnovenie rozpočtových riadkov okruhu 1b, ako ich navrhla Komisia;

2. zdôrazňuje, že účinná a efektívna realizácia regionálnej politiky je kľúčom k dosiahnutiu 
cieľov stratégie Európa 2020, keďže prispieva nielen k účinnému znižovaniu regionálnych 
rozdielov, ale vytvára aj vhodný rámec pre stabilný a udržateľný hospodársky rast a 
tvorbu pracovných miest;

3. víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 1b o 3,4 % na 52 738,9 
milióna EUR a platobných rozpočtových prostriedkov o 8,4 % na 45 134,8 milióna EUR v 
porovnaní s rokom 2011, pričom v druhom prípade suma zahŕňa zníženie nesplatených 
záväzkov z obdobia 2000 – 2006 o 35,2 % na 3 110 miliónov EUR spôsobené konečnou 
fázou uzatvárania tohto programového obdobia v roku 2012;

4. vyzýva Komisiu, aby podporila a realizovala všetky pilotné projekty, prípravné akcie a 
opatrenia technickej pomoci, ako ich navrhol výbor REGI v okruhu 1b;

5. víta zámer Komisie posilniť súčinnosť medzi súčasnými pôžičkovými programami 
určenými niektorým členským štátom a štrukturálnymi fondmi s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a rast, ktorý podporila Európska rada, a vyzýva Komisiu, aby 
zintenzívnila svoje úsilie o nájdenie spôsobov, ako účinne zlepšiť schopnosti členských 
štátov, pokiaľ ide o všeobecnú schopnosť efektívne vykonávať programy politiky 
súdržnosti.


