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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

ÚVOD:
Aj keď oživenie hospodárstva je v členských štátoch rozdielne, Komisia vychádza z 
prognózy, že návrat k rastu nastane v druhej polovici roku 2012, a podľa toho navrhuje 
opatrenia s cieľom posilniť rast a tvorbu pracovných miest a zabezpečiť pre európske 
hospodárstvo tak veľmi potrebné investície a pracovné miesta.  Aj keď Komisia za týchto 
okolností navrhuje prísne zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov obmedzené na 
výšku korekcie inflácie a zameriava sa na výrazné zvýšenie úrovne platieb, stanovila päť 
hlavných priorít pre návrh rozpočtu na rok 2013, konkrétne investície do rastu orientovaného 
na tvorbu pracovných miest, zodpovedný a realistický rozpočet, sledovanie výkonnosti, 
zavádzanie úspor v administratíve a integrácia Chorvátska.

Spravodajca súhlasí s názorom Komisie, že politika súdržnosti Únie poskytuje 
nespochybniteľnú pridanú hodnotu a zohráva úlohu ako kľúčová oblasť politiky zameraná na 
investície, ktorá ponúka najlepšie prostriedky na tvorbu pracovných miest a podporu 
hospodárskeho rastu. Zdôrazňuje však, že zatiaľ čo rozpočtové prostriedky z okruhu 1b by sa 
mali použiť tak, aby oblasti politiky zodpovedali cieľom stratégie Európa 2020, ciele politiky 
súdržnosti, a najmä znižovanie regionálnych rozdielov a sociálna, hospodárska a územná 
súdržnosť sú aj naďalej veľmi dôležité.  

OBNOVENIE SÚM V NÁVRHU ROZPOČTU:
Pri prideľovaní rozpočtových prostriedkov Komisia preto posúdila rozpočtové potreby, 
pričom zohľadnila pridelené prostriedky a rozpočtové balíky z finančného výhľadu na roky 
2007 – 2013 a podľa medziinštitucionálnej dohody a zosúladila všetky sumy s príslušnými 
rozhodnutiami a ustanoveniami. 

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:
Rozpočtové prostriedky a fondy sú rozdelené takto:
Celkové viazané rozpočtové prostriedky predstavujú sumu 42 144,7 milióna EUR pre 
štrukturálne fondy (EFRR a ESF) a 12 354,2 milióna EUR pre Kohézny fond, čo v porovnaní 
s rokom 2012 predstavuje celkové zvýšenie o 3,3 %. Zvýšenie v platobných rozpočtových 
prostriedkoch, ktoré predstavujú sumu 48 975 EUR, je v porovnaní s rokom 2012 výrazne 
vyššie – o 11,7 %, a znamená úsilie o obmedzenie rastu neuhradených záväzkov. Treba však 
poznamenať, že odhad Komisie sa týka výlučne roku 2013 a predpokladá, že platobné potreby 
z predchádzajúcich rokov už sú pokryté, a akákoľvek odchýlka preto povedie k 
nedostatočným platobným rozpočtovým prostriedkom.

HLAVNÉ VÝSLEDKY POLITIKY OČAKÁVANÉ V ROKU 2012:
Hlavné výsledky politiky, ako ich stanovila Komisia, opäť zahŕňajú zosúladenie politiky 
súdržnosti s cieľmi Európa 2020, ako aj jej využitie ako účinného nástroja na boj proti kríze, 
konkrétne podporou tých členských štátov, ktoré ho osobitne potrebujú, ako sú štáty, v 
ktorých prebiehajú programy EÚ/MMF. V tejto súvislosti Komisia prevzala iniciatívu a 
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navrhla členským štátom, aby prijali zmeny, pokiaľ ide o použitie prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov, ktoré ešte neboli pridelené, a aby podľa možnosti posilnili úsilie o 
riešenie nezamestnanosti mladých a podporu MSP, pričom v tomto rámci spustila spoločnú 
iniciatívu s ôsmimi členskými štátmi. Medzi ďalšie hlavné oblasti zamerania patria tiež 
právny rámec, mechanizmy realizácie pre budúce programové obdobie a vykonávanie 
spoločného strategického rámca. Komisia sa preto chce sústrediť na diskusiu s členskými 
štátmi o strategických investičných prioritách na roky 2014 – 2020 a o prípravných fázach 
operačných programov. Okrem toho sa očakáva pokračovanie stratégie EÚ pre región 
Baltského mora a Podunajskej stratégie, zatiaľ čo spolupráca v stratégii pre Atlantik sa bude 
ďalej rozvíjať s GR pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo.  A nakoniec Komisia 
plánuje pracovať na konsolidácii pozície Chorvátska ako členského štátu od 1. júla 2013.

PILOTNÉ PROJEKTY A TECHNICKÁ POMOC:
Tento rok poslanci opäť navrhli nižší počet možných pilotných projektov a prípravných akcií, 
z ktorých väčšina sa týka rozšírenia predchádzajúcich schválených opatrení, konkrétne: 
Atlantické fórum pre stratégiu EÚ pre Atlantik, Smerom k spoločnej regionálnej identite, 
zmiereniu národov a hospodárskej a sociálnej spolupráci zahrňujúcej celoeurópsku platformu 
odborných znalostí a výnimočnosti v podunajskom makroregióne, Posilňovanie spolupráce na 
regionálnej a miestnej úrovni prostredníctvom európskej regionálnej politiky na celosvetovej 
úrovni, Stanovenie modelu riadenia pre podunajskú oblasť Európskej únie — Lepšia a účinná 
koordinácia, ako aj Podpora Mayotte alebo akéhokoľvek iného územia, ktoré môže byť 
ovplyvnené prechodom na štatút najvzdialenejšieho regiónu.

Nové navrhnuté opatrenia zahŕňajú prípravnú akciu v oblasti rozvoja makroregionálnych 
stratégií v Stredozemí, pilotný projekt týkajúci sa súčasného a cieľového hospodárskeho 
potenciálu v gréckych regiónoch s výnimkou regiónu hlavného mesta Atén ako model pre 
konvergenčné regióny v EÚ, a nakoniec pilotný projekt rozvoja platformy služieb pre vývoz 
MSP.

Navrhuje sa tiež pokračovanie opatrenia Technická pomoc a šírenie informácií o stratégii 
Európskej únie pre región Baltského mora a zlepšenie poznatkov o makroregionálnej stratégii 
a mal by byť tiež predložený ako návrh na zmenu a doplnenie 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 
minimálnym 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 účinné a efektívne vykonávanie regionálnej politiky je kľúčom k oživeniu 
hospodárstva a k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020, keďže prispieva nielen k 
vytvoreniu vhodného rámca pre stabilný a udržateľný hospodársky rast a tvorbu 
pracovných miest, ale čo je rovnako dôležité aj k účinnému znižovaniu regionálnych 
rozdielov a k dosahovaniu sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti;

3. víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 1b o 3,3 % na 54 499 
miliónov EUR a platobných rozpočtových prostriedkov o 11,7 % na 48 975 miliónov 
EUR v porovnaní s rokom 2012, pričom druhá uvedená suma zahŕňa 33,2 % zníženie na 
úroveň 1 923 miliónov EUR v platbách na uzavretie obdobia 2000 – 2006; 

4. vyzýva Komisiu, aby podporila a realizovala všetky pilotné projekty, prípravné akcie a 
opatrenia technickej pomoci, ako ich navrhol Výbor pre regionálny rozvoj v okruhu 1b.


