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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 fiškálna konsolidácia musí byť na jednej strane v rovnováhe 
s investíciami potrebnými na plnenie cieľov zmlúv a na strane druhej musí kompenzovať 
negatívne dosahy krízy;

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti už dlho preukazuje svoju pridanú hodnotu ako potrebný 
investičný nástroj, ktorý účinne prináša rast a tvorbu pracovných miest presným riešením 
investičných potrieb regiónov, čím prispieva nielen k zníženiu rozdielov medzi nimi, ale 
aj k oživeniu hospodárstva a rozvoju Únie ako celku;

3. so znepokojením konštatuje, že zrýchlenie plnenia väčšiny programov v rámci okruhu 1b 
viedlo na konci roku 2011 k značnému oneskoreniu platieb, ktoré sa bude musieť riešiť 
prostredníctvom dostupnosti dostatočných platobných rozpočtových prostriedkov v roku 
2012;

4. rovnako je znepokojený tým, že tieto nedostatky sa pravdepodobne ešte zhoršia v roku 
2013, zatiaľ čo sa očakáva ďalšie zrýchlenie plnenia v rámci okruhu 1b; vyzýva Radu 
a Komisiu, aby spolu s Parlamentom okamžite zanalyzovali a posúdili číselné údaje 
a požiadavky tak, aby nedošlo k ohrozeniu plnenia v roku 2013; zdôrazňuje, že nedostatok 
platobných rozpočtových prostriedkov by mohol ohroziť v súčasnej dobe dobre fungujúce 
programy;

5. tiež vyzýva Radu a Komisiu, aby starostlivo zhodnotili skutočné potreby, pokiaľ ide 
o platby za rok 2013 v rámci okruhu 1b, nerobili žiadne škrty, ktoré sú nereálne alebo 
nedostatočne odôvodnené, a neprijímali rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s predpoveďami 
poskytnutými samotnými členskými štátmi, ktoré slúžia ako základ pre návrh rozpočtu 
predložený Komisiou; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že bude proti akémukoľvek zníženiu 
úrovne platieb v porovnaní s potrebami odhadnutými Komisiou na uvedenom základe;


