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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. požaduje silný a ambiciózny rozpočet Únie na rok 2021 s cieľom zmierniť sociálno-
ekonomické dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a podporiť obnovu Únie, 
posilniť hospodársku, sociálnu a regionálnu konvergenciu, súdržnosť a odolnosť, 
podporovať spravodlivý, inkluzívny a udržateľný rast a urýchliť vykonávanie hlavných 
priorít a cieľov Únie, ako sú sociálna, hospodárska a územná súdržnosť a regionálny 
rozvoj, opatrenia v oblasti klímy, Európska zelená dohoda, Parížska dohoda, zásada 
„výrazne nenarušiť“, spravodlivý prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do 
roku 2050, ciele udržateľného rozvoja, Európsky pilier sociálnych práv, digitálna 
transformácia, inovácie a riadenie migrácie na základe solidarity, spolupráce a spoločnej 
zodpovednosti; zdôrazňuje, že pandémia COVID-19 priniesla viacero nových a 
nečakaných sociálno-ekonomických výziev, na ktoré Únia a jej členské štáty musia 
rozhodne reagovať a musia poskytnúť spravodlivé a účinné riešenia na úrovni Únie aj 
členských štátov;

2 opätovne zdôrazňuje svoju pozíciu týkajúcu sa rozpočtu na rok 2021 vo výške 
1 921 miliárd EUR v bežných cenách vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a svoju 
výzvu, aby sa okrem tejto pozície vyčlenili veľké dodatočné rozpočtové prostriedky s 
cieľom reagovať na sociálno-ekonomické dôsledky krízy COVID-19; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom ambícií a rozhodnosti Komisie, čoho dôkazom 
je jej návrh rozpočtu na rok 2021, ktorého záväzky sú v porovnaní s rozpočtom na rok 
2020 nižšie o 9,8 % a ktorý obsahuje výrazné škrty v kľúčových politikách a 
programoch Únie, ako sú súdržnosť, regionálny rozvoj, poľnohospodárstvo, podpora 
MSP, zdravie, výskum a inovácie; zdôrazňuje, že sa nedá povedať, že by tieto škrty boli 
vyvážené zvýšením prostriedkov na Európsky nástroj obnovy, a vyzýva na výrazné 
posilnenie týchto politík a programov v rozpočte na rok 2021;

3. pripomína, že súdržnosť je spoločnou právomocou Únie a členských štátov a že ako 
hlavná a účinná politika verejných investícií bude mať významnú úlohu pri zmierňovaní 
hospodárskych a sociálnych dosahov a zásadnú úlohu zohrá aj pri obnove po pandémii 
COVID-19; zdôrazňuje, že politika súdržnosti je zásadnou a najuznávanejšou politikou, 
ktorá formovala Úniu v dnešnej podobe. a je založená na solidarite a jej cieľom je 
znižovať pretrvávajúce hospodárske, sociálne a územné rozdiely medzi členskými 
štátmi a zároveň posilňovať hospodársku, územnú a sociálnu odolnosť v rámci Únie a 
regiónov v záujme harmonickejšieho rozvoja, ktorý Únii pomôže udržať si globálnu 
konkurencieschopnosť, a že tieto ciele je možné splniť len s náležitou finančnou 
podporou; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že programy riadené v rámci európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) podporujú udržateľné riešenia pre 
spravodlivý a inkluzívny hospodársky rast, Európsku zelenú dohodu, investície a 
konkurencieschopnosť, ako aj kvalitné, bezpečné a isté pracovné a životné podmienky 
občanov vrátane rovnakých príležitostí, sociálnej spravodlivosti a nediskriminácie, a 
významne k nim prispievajú; podčiarkuje významnú úlohu EŠIF pri dosahovaní 
inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a ekologickej transformácie 
smerom k Únii, ktorá efektívne využíva energiu a zdroje a je klimaticky neutrálna; 
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zdôrazňuje, že s cieľom maximalizovať vplyv EŠIF je nevyhnutné, aby orgány 
členských štátov úzko spolupracovali na všetkých úrovniach, ako aj v partnerstvách so 
zamestnávateľmi, odborovými zväzmi, akademikmi, mimovládnymi organizáciami a 
inými zainteresovanými stranami;

4. konštatuje, že rozpočet na rok 2021 je prvým rozpočtom v novom programovom období 
2021 – 2027 a že by mal odrážať zásady a priority revidovaného viacročného 
finančného rámca (VFR) s novým zameraním a účinne prispievať k zmierňovaniu 
sociálnych, hospodárskych a zdravotných dôsledkov pandémie COVID-19, a to 
spravodlivým, inkluzívnym, udržateľným a odolným spôsobom, a zároveň by mal byť v 
súlade s rozpočtovými pravidlami a zásadami, ktoré zabezpečia okamžitú a účinnú 
implementáciu v súlade s konkrétnymi potrebami regiónov; v tejto súvislosti pripomína, 
že treba čo najskôr prijať potrebné právne predpisy a nadväzujúce dokumenty;

5 zdôrazňuje potrebu posilnených a cielených núdzových opatrení s cieľom rýchlo a 
účinne podporovať občanov, pracovníkov, samostatne zárobkovo činné osoby a 
odvetvia, ktoré kríza spôsobená pandémiou COVID-19 vážnejšie zasiahla, aby sa 
predišlo prehlbovaniu rozdielov medzi členskými štátmi a regiónmi; vyzýva na výrazné 
zvýšenie zdrojov na boj proti sociálnym a rodovým nerovnostiam, chudobe a 
nezamestnanosti s osobitným dôrazom na mládež a zraniteľné skupiny;

6. uznáva dohodu Európskej rady o Nástroji Európskej únie na obnovu (Next Generation 
EU) ako dôležitý prvý krok k spravodlivej, inkluzívnej, udržateľnej a odolnej obnove 
Únie; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v konečnej dohode došlo k rozsiahlym 
škrtom grantovej zložky Nástroja Európskej únie na obnovu, ktoré vážne narušili 
rovnováhu medzi grantmi a úvermi a viedli k výraznému zníženiu navýšených 
prostriedkov na programy Horizont Európa a InvestEU, rozvoj vidieka (EPFRV), 
REACT-EU a Fond na spravodlivú transformáciu (FST), zrušeniu navýšených 
prostriedkov na EU4Health, Nástroj susedstva, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
(NDICI) a humanitárnu pomoc a úplnému zrušeniu Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti; zdôrazňuje, že tieto škrty vážne oslabia úsilie o obnovu;

7. zdôrazňuje, že v rozpočte na rok 2021 treba zabezpečiť dostatočné platobné prostriedky 
s ohľadom na objem neuhradených záväzkov na konci roku 2020, aby sa zabránilo 
nahromadeniu nezaplatených pohľadávok z VFR na roky 2014 – 2020 a umožnilo sa 
predsunuté financovanie výdavkov v súvislosti s pandémiou COVID-19; konštatuje, že 
v dôsledku oneskorení vo vykonávaní programového obdobia 2014 – 2020 sa väčšina 
príslušných platieb uhradí v rokoch 2021 – 2022; zdôrazňuje, že prognózy členských 
štátov sú stále presnejšie a treba ich plne zohľadniť v rozpočte na rok 2021; preto 
zdôrazňuje, že je potrebný dôveryhodný plán platieb pre celý VFR na roky 2021 – 
2027, ktorý zabezpečí dostatočné platby v prvých rokoch s možnosťou preniesť 
nevyužité platby do nasledujúcich rokov s pomocou osobitných nástrojov nad rámec 
stropov platieb VFR;

8. opakuje, že na uspokojenie zvýšených finančných potrieb, ktoré si vyžaduje podpora 
obnovy a plnenia iných priorít a cieľov Únie, je mimoriadne potrebné vykonať revíziu 
systému vlastných zdrojov EÚ a zaviesť súbor nových vlastných zdrojov od 1. januára 
2021 podľa právne záväzného časového plánu; naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa 
rýchlo dohodli na zvýšení stropov vlastných zdrojov a urýchlene prijali legislatívne 
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návrhy, ktorými sa zavedú nové vlastné zdroje;

9. víta väčšiu flexibilitu a zjednodušenie programov politiky súdržnosti (t. j. posilnenie 
spolufinancovania a používanie finančných prostriedkov EÚ na opatrenia proti kríze) 
zavedené v marci a apríli 2020 a domnieva sa, že to treba zachovať aj vo VFR na roky 
2021 – 2027 ako mechanizmus ochrany hospodárstva Únie v nestabilných a 
nepredvídateľných časoch bez toho, aby tým boli dotknuté základné zásady a ciele 
politiky súdržnosti, pričom by sa malo v plnej miere zabezpečiť dodržiavanie platných 
predpisov upravujúcich správne riadenie zdrojov a transparentnosť ich čerpania;

10. berie na vedomie schválené opatrenia obnovy a víta už schválené opatrenia, ako je 
rozšírenie Fondu solidarity EÚ na núdzové situácie v oblasti verejného zdravia, vďaka 
ktorému bude v roku 2020 k dispozícii takmer 800 miliónov EUR, a Investičnú 
iniciatívu v reakcii na koronavírus (CRII a CRII+), ktorých cieľom je poskytnúť 
likviditu vo výške 8 miliárd EUR na urýchlenie európskych verejných investícií do 
výšky 37 miliárd EUR na podporu občanov, regiónov a krajín tvrdo zasiahnutých 
pandémiou koronavírusu;

11. uznáva, že legislatívne uznesenie zo 17. apríla 20201, ktorým sa schválili osobitné 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní EŠIF v reakcii na 
pandémiu COVID-19, bolo dôležitým opatrením; konštatuje, že to povedie k ich 
rýchlejšiemu vykonávaniu, a teda k zvýšeniu potrieb platobných rozpočtových 
prostriedkov, čo treba zohľadniť v rozpočte na rok 2021; domnieva sa, že by sa mali 
naďalej uplatňovať osobitné opatrenia, ktoré priniesli pozoruhodné výsledky;

12. víta návrh Komisie, aby sa od členských štátov nepožadovalo vrátenie nevyužitého 
predbežného financovania vyplateného na začiatku roka, t. j. ustanovenie, že členské 
štáty by Komisii nemuseli vrátiť finančné prostriedky, ktoré im zostanú z plánovaných 
výdavkov, keďže by to mohlo mať nepriaznivý vplyv na vykonávanie prebiehajúcich 
projektov, pričom uznáva, že v rozpočte na rok 2020 tým môže vzniknúť schodok 
(predbežné financovanie predstavuje pripísané príjmy do rozpočtu EÚ), čo môže 
následne viesť k zvýšenej potrebe platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na 
rok 2021; zdôrazňuje potrebu dostatočného predbežného financovania programov 
súdržnosti v rámci VFR na roky 2014 – 2020 na úrovni 3 %, ako vyplýva z platných 
legislatívnych aktov;

13. zdôrazňuje význam začlenenia rodovej dimenzie do rozpočtu EÚ vrátane politiky 
súdržnosti, keďže ide o účinný spôsob odstraňovania rozdielov, ktorým sú ženy v našej 
spoločnosti aj naďalej vystavené, vrátane ich účasti na trhu práce; vyzýva na rozvoj 
nástrojov rodového rozpočtovania na úrovni Únie;

14. víta návrh na vytvorenie programu REACT-EU, ktorý poskytne dodatočné finančné 
prostriedky EFRR a ESF, ako aj FEAD, v boji proti dôsledkom pandémie COVID-19; 
žiada, rýchle vykonávanie programu, aby sa mohli platby v roku 2021 začať vyplácať 
čo najskôr;

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0050.
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