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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. uznáva, že je potrebné, aby sa z rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a ďalšie priority EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a územná 
súdržnosť a regionálny rozvoj, opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia a inovácie, 
bezpečnosť a riadenie migrácie, pričom uznáva, že pandémia COVID-19 priniesla novú 
a nečakanú výzvu, na ktorú EÚ a jej členské štáty musia rozhodne reagovať a musia 
poskytnúť riešenia na úrovni EÚ;

2. pripomína, že súdržnosť je spoločnou právomocou EÚ a členských štátov a že ako jedna 
z hlavných politík verejných investícií bude zohrávať významnú úlohu pri obnove v 
dôsledku pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že politika súdržnosti je založená na 
solidarite a jej cieľom je znížiť hospodárske, sociálne a územné rozdiely medzi 
členskými štátmi a v rámci EÚ a regiónov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že programy 
riadené v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) podporujú 
udržateľné riešenia pre spravodlivý a inkluzívny hospodársky rast, 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;

3. konštatuje, že rozpočtom na rok 2021 sa začína nové programové obdobie 2021 – 2027 
a že by mal odrážať zásady a priority aktualizovaného a nanovo orientovaného 
viacročného finančného rámca (VFR), účinne prispievať k zmierňovaniu sociálneho a 
hospodárskeho vplyvu pandémie COVID-19 a zároveň starostlivo zvážiť dostupné 
zdroje, ako aj rozpočtové pravidlá a zásady, ktoré zabezpečia realistické, okamžité a 
uspokojivé vykonávanie;

4. zdôrazňuje, že v rozpočte na rok 2021 je potrebné zabezpečiť dostatočnú úroveň 
platobných rozpočtových prostriedkov, aby sa zabránilo nahromadeniu nezaplatených 
pohľadávok z VFR na roky 2014 – 2020; konštatuje, že v dôsledku oneskorení vo 
vykonávaní programového obdobia 2014 – 2020 sa väčšina náhrad uskutoční v rokoch 
2021 – 2022;

5. víta väčšiu flexibilitu v politike súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, používanie 
finančných prostriedkov EÚ na opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a apríli 2020 a 
domnieva sa, že by mala byť zachovaná aj vo VFR na roky 2021 – 2027;

6. víta opatrenia, ktoré už schválil Európsky parlament, 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, ktoré boli tvrdo zasiahnuté pandémiou koronavírusu;

7. víta legislatívne uznesenie zo 17. apríla 2020, ktorým sa schválili osobitné opatrenia na 
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zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní EŠIF v reakcii na šírenie ochorenia 
COVID-19; konštatuje, že to povedie k ich rýchlejšiemu vykonávania, a teda k 
zvýšeným potrebám platobných rozpočtových prostriedkov, čo sa musí zohľadniť 
v  rozpočte na rok 2021;

8. 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 zostávajú z plánovaných 
výdavkov, 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;

9. vyzýva členské štáty, aby jasne a rozhodne zdieľali svoje pokrízové plány, ambície a 
očakávania a aby tiež uznali, že musia spoločne prispieť k príprave koordinovaného 
prístupu EÚ.


