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NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zdôrazňuje, že hoci nariadenie o spoločných ustanoveniach presne vymedzuje informačné 

a komunikačné povinnosti členských štátov a riadiacich orgánov, ktoré vykonávajú 

projekty spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), 

neexistujú nijaké konkrétne ustanovenia, ktoré by zabezpečovali finančné krytie takýchto 

činností či už na úrovni Únie, alebo na úrovni členských štátov; 

2. so znepokojením konštatuje, že existuje viditeľná priepasť medzi zdokumentovanými 

výsledkami opatrení prijatých v rámci politiky súdržnosti a pridanou hodnotou tejto 

politiky všeobecne na jednej strane a vnímaním a uznávaním významu projektov 

financovaných Úniou v teréne na druhej strane; je presvedčený, že tento problém treba 

bezodkladne riešiť, a to najmä vzhľadom na rastúci skepticizmus voči EÚ, ktorý možno 

v súčasnosti pozorovať v mnohých členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby vyčlenila 

finančné zdroje v primeranej výške na rozšírenie rozsahu pôsobnosti ocenenia RegioStars, 

aby sa vo všetkých členských štátoch mohli usporadúvať každoročné súťaže s cieľom 

oceniť najlepšie projekty na regionálnej úrovni; domnieva sa, že táto iniciatíva by 

umožnila, aby najlepšie príklady iniciatív v oblasti politiky súdržnosti získali mediálne 

pokrytie a aby sa o nich dozvedela širšia verejnosť; 

3. vyzdvihuje potenciál, ktorý má zásada partnerstva pri posilňovaní zodpovednosti 

za politiku súdržnosti a upevňovaní záväzku lepšieho šírenia výsledkov tejto politiky; 

4. zdôrazňuje potrebu zjednodušiť pravidlá, ktoré upravujú vykonávanie politiky súdržnosti, 

ako aj potrebu zachovať riadne finančné hospodárenie a náležite o tom informovať 

verejnosť; 

5. vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť vyčlenenia finančných prostriedkov účelovo 

viazaných na informačné a komunikačné činnosti ako súčasť technickej pomoci týkajúcej 

sa EŠIF; domnieva sa, že prebiehajúca revízia nariadenia o spoločných ustanoveniach 

v rámci zjednodušenia, ktoré je súčasťou preskúmania/revízie VFR v polovici trvania, 

predstavuje v tejto súvislosti výbornú príležitosť; vyzýva vnútroštátne, regionálne a 

miestne riadiace orgány, aby prispôsobili svoje vnútorné štruktúry s cieľom zlepšiť svoje 

komunikačné kapacity, a následne čo najefektívnejšie využiť prostriedky vyčlenené na 

podporu EŠIF; 

6. domnieva sa, že vyššia miera zapojenia zúčastnených strán a lepšia viditeľnosť vzhľadom 

na vykonávanie EŠIF by mohli viesť k vyššiemu počtu projektových žiadostí 

predložených členskými štátmi a k následnému obmedzeniu nedostatočného plnenia 

rozpočtu EÚ; 

7. konštatuje však, že zlepšenie vnímania EŠIF sa nedosiahne len prostredníctvom 

informačných a komunikačných činností, ale skôr prostredníctvom kvantifikovateľnej a 

hmatateľnej pridanej hodnoty, ktorú tieto fondy vytvárajú. 
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