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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto návrhy:

- so zreteľom na článok 312 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom 
sa stanovuje, že Rada jednomyseľne prijme nariadenie, ktorým sa určí viacročný finančný 
rámec (VFR), po tom ,ako Európsky parlament udelí svoj súhlas absolútnou väčšinou;

- so zreteľom na článok 312 ods. 3 ZFEÚ, v ktorom sa jasne stanovuje, že vo VFR sa určia 
sumy ročných stropov viazaných rozpočtových prostriedkov podľa kategórie výdavkov a 
ročného stropu platobných rozpočtových prostriedkov, čo si vyžaduje, aby si Parlament a 
Rada v rokovaniach o VFR plnili svoje úlohy vyplývajúce zo zmluvy a ponechali návrh 
politiky súdržnosti na dohodu podľa riadneho legislatívneho postupu, ako sa stanovuje v 
článku 177 ZFEÚ; 

A. keďže vo svojom uznesení z 13. júna 2012 o viacročnom finančnom rámci a vlastných 
zdrojoch1 Parlament zdôraznil, že rozpočet EÚ, a najmä výdavky na politiku súdržnosti 
predstavujú silný nástroj na zvýšenie strategických investícií s európskou pridanou 
hodnotou a vrátenie európskeho hospodárstva späť na cestu rastu a 
konkurencieschopnosti;

B. keďže VFR na roky 2014 – 2020 sa má považovať za hlavný nástroj, ktorý predurčuje, či 
sa ciele stratégie Európa 2020 splnia v dostatočnej miere, a preto je potrebné, aby sa v 
súčasných rokovaniach upustilo od pohľadu založenom na kríze a aby sa presadzoval 
pevný a racionálny rozpočet, ktorý zaručí rast a zamestnanosť a v konečnom dôsledku 
vysoký životný štandard a bezpečnosť pre občanov EÚ; 

C. keďže politika súdržnosti EÚ ako mechanizmus prispievajúci k riadnemu začleneniu 
regiónov EÚ do jednotného trhu by mala ostať hlavným pilierom európskej solidarity;

D. keďže však politika súdržnosti potrebuje reformy, aby bola viac orientovaná na výsledky a 
príjemcov a aby tak bola politikou efektívnejšou z hľadiska nákladov; 

E. keďže politika súdržnosti by mala zabezpečiť spravodlivý prístup k zdrojom a mala by 
reagovať na potreby rozvoja všetkých regiónov EÚ, ktoré vyžadujú flexibilitu v 
stanovovaní cieľov a investičných priorít bez ohľadu na potrebu investovať napríklad do 
výskumu a vývoja a inovácií ako kľúčového nástroja prispievajúceho k plneniu stratégie 
Európa 2020, ktorá má byť napojená na politiku súdržnosti vhodným spôsobom t. j. 
prostredníctvom cesty k excelentnosti; 

F. keďže Parlament vo svojom uznesení z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový 
viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu 
Európu2 potvrdil svoj záväzok k zachovaniu silnejšej politiky súdržnosti EÚ a trval na 
tom, že sa na ňu musia vyčleniť primerané zdroje; 

                                               
1 Dokument P7_TA(2012)0245.
2 Dokument P7_TA(2011)0266.
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i. Suma 376 miliárd EUR na politiku súdržnosti, ako ju navrhuje Komisia vo svojom návrhu 
nariadenia, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, by sa 
mala považovať za minimálnu primeranú úroveň financovania, a mala by preto 
predstavovať spodnú hranicu v budúcej rokovacej pozícii Parlamentu.


