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Vec: Stanovisko k usmerneniam pre rozpočet na rok 2021 – oddiel III (2019/2213 
(BUD))

Vážený pán Van Overtveldt,

v rámci uvedeného postupu bol Výbor pre regionálny rozvoj požiadaný o predloženie 
stanoviska Vášmu výboru. Na základe písomného postupu koordinátorov z 23. marca 2020 
výbor rozhodol predložiť toto stanovisko vo forme listu.

Počas tohto postupu sa Výbor pre regionálny rozvoj rozhodol vyzvať Výbor pre rozpočet, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

S pozdravom 

Younous Omarjee
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NÁVRHY

A. keďže podľa článku 174 ZFEÚ sa hospodárska, sociálna a územná súdržnosť považujú 
za kľúčové prvky harmonického rozvoja Únie a samotný VFR by nemal zlyhať v plnej 
podpore tohto cieľa EÚ;

1. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ na rok 2021 bude prvým rozpočtom EÚ v rámci VFR na 
roky 2021 – 2027 a mal by poskytnúť jasný signál a jasne vyjadrovať pozíciu 
Parlamentu na nasledujúcich sedem rokov, odrážať politické priority Únie a zabezpečiť 
vykonávanie programov EÚ, ktoré podporujú a posilňujú hospodársku, sociálnu a 
územnú súdržnosť; pripomína, že tieto programy a politiky podporujú udržateľné 
riešenia pre hospodársky rast, investície a konkurencieschopnosť, ako aj bezpečné a isté 
pracovné a životné podmienky občanov vrátane rovnakých príležitostí a 
nediskriminácie, a významne k nim prispievajú.

2. domnieva sa, že investície v rámci politiky súdržnosti a regionálneho rozvoja vykazujú 
veľmi vysokú pridanú hodnotu, pokiaľ ide o podiel financovania v celej Európskej únii; 
rovnako prispievajú k prioritám a cieľom EÚ, ako sú zelená dohoda, inovácia a 
digitálne hospodárstvo; zdôrazňuje, že udržateľný rozvoj, hospodársky rast a neustála 
snaha o celkovú a inkluzívnu súdržnosť znižovaním rozdielov a nerovností v členských 
štátoch a regiónoch Európy sú všeobecnými a základnými cieľmi existencie Európskej 
únie;

3. opakuje, že na dosiahnutie týchto cieľov, ako aj ambicióznej, spravodlivej, plynulej a 
inkluzívnej transformácie a klimaticky neutrálnej Európy sú potrebné dostatočné 
finančné prostriedky; v tejto súvislosti pripomína príspevok politiky súdržnosti k 
činnostiam v oblasti výskumu a inovácií podporujúcim transfer vyspelých technológií;  
poznamenáva, že fond pre spravodlivý prechod (JTF) musí byť primerane financovaný, 
aby sa na nikoho nezabudlo a aby sa mohol účinne implementovať v členských štátoch s 
cieľom chrániť občanov v oblastiach ťažby uhlia a znečistených priemyselných 
oblastiach, ale aj v ostrovných a odľahlých oblastiach, ktoré sú najviac ohrozené 
zmenou klímy; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba zabezpečiť finančné zdroje už na 
rok 2021, čím sa zabezpečí, že „tradičné“ a kľúčové politiky, ako sú politika súdržnosti 
a spoločná poľnohospodárska politika, nebudú ohrozené; okrem toho opakuje svoju 
požiadavku na pohotovostný plán s cieľom zabezpečiť kontinuitu financovania, ak sa 
súčasný VFR bude musieť predĺžiť na obdobie po roku 2020, a žiada, aby Komisia 
bezodkladne predložila takýto plán, aby sa zabránilo akýmkoľvek oneskoreniam pri 
začatí nových programov a aby sa zabezpečila plynulá a nepretržitá podpora 
prijímateľov;

4. konštatuje, že hospodársky vplyv globálnej pandémie Covid-19 v roku 2020 
pravdepodobne povedie k novým obdobiam recesie vo viac ako v jednom členskom 
štáte, a preto by sa na tento účel mali vyčleniť mimoriadne finančné prostriedky v 
rozpočte EÚ na rok 2021.


