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Vec: Stanovisko k návrhu správy o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu 
na rok 2022, oddiel III – Komisia (2020/2265(BUI))

Vážený pán Van Overtveldt,

koordinátori výboru REGI na svojej schôdzi 24. februára rozhodli poslať stanovisko výboru 
ako príspevok k uzneseniu o usmerneniach na rok 2022 vo forme listu.  Bol by som Vám 
vďačný, keby výbor BUDG zaradil do svojho zoznamu hlasovania tieto návrhy: 

* * *

Všeobecné poznámky

1. V článku 174 ZFEÚ je stanovené, že na podporu celkového harmonického rozvoja Únie 
treba posilňovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Únia sa predovšetkým 
zameriava na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch 
a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch.

2. Investície realizované v rámci politiky súdržnosti a regionálneho rozvoja preukázateľne 
predstavujú značnú európsku pridanú hodnotu a prispievajú k dosahovaniu politických 
cieľov EÚ, ako je Európska zelená dohoda, Európsky pilier sociálnych práv, podpora 
inovácií a podpora prechodu na digitálne hospodárstvo.

3. Pripomína, že politika súdržnosti EÚ významne prispieva k udržateľnému 
hospodárskemu rastu, investíciám a konkurencieschopnosti, ako aj k bezpečným a 
zabezpečeným pracovným a životným podmienkam vrátane rovnakých príležitostí a 
nediskriminácie.
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4. Dôrazne podporuje regionálnu politiku a politiku súdržnosti ako hlavný investičný 
nástroj rozpočtu EÚ, ktorý umožňuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a je 
jedným zo základných kameňov obnovy po pandémii COVID-19.

Oneskorený začiatok politiky súdržnosti v rokoch 2021 – 2027

5. Berie na vedomie, že nevyhnutným dôsledkom veľmi neskorého prijatia pozícií Rady k 
legislatívnym návrhom týkajúcim sa VFR je oneskorený začiatok novej generácie 
politiky súdržnosti v rokoch 2021 – 2027. 

6. Vyzýva rozpočtový orgán, aby vzhľadom na dve prekrývajúce sa programové obdobia 
(2014 – 2020/n+ 3 & 2021 – 2027) a na potrebu oživenia hospodárstva po pandémii 
COVID-19 zabezpečil dostatočnú likviditu v ročnom rozpočte na rok 2022, aby bolo 
možné vyhovieť prichádzajúcim žiadostiam o platby. 

7. Požaduje viac zdrojov na Európsku územnú spoluprácu (EÚS, INTERREG), aby bolo 
možné lepšie reagovať na COVID-19 a zabezpečiť pokračovanie nevyhnutnej 
medziregionálnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni.

Potreba rozpočtovej koordinácie

8. konštatuje, že je čoraz viac nástrojov EÚ, ktorých politické ciele majú veľmi blízko 
k cieľom politiky súdržnosti alebo ich dopĺňajú, napríklad React-EU, FST, RRF, CRII 
a CRII+.  Zdôrazňuje potrebu dôslednej koordinácie rozpočtových aspektov zavádzania 
týchto nových nástrojov, aby sa dosiahol ich maximálny účinok, a vyzýva Komisiu, aby 
zvážila, či sú na tento účel potrebné dodatočné administratívne zdroje.   

9. Zdôrazňuje, že viacúrovňové riadenie a zapojenie regionálnych a miestnych orgánov a 
iných aktérov je predpokladom účinných, transparentných a cielených investícií.

S úctou

Younous Omarjee


