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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. poznamenáva, že Európska únia vzhľadom na budúce rozšírenia musí v rámci kohéznej 
politiky čeliť trom hlavným výzvam, ktorými sú zväčšenie rozdielov v rozvoji, prenesenie 
ťažiska kohéznej politiky na východ a nerovnosti, ktoré budú stále existovať v krajinách 
európskej pätnástky;

2. pripomína, že vo finančnom výhľade 2007 – 2013 Komisia stanovila na akcie v prospech 
regionálnej politiky v Bulharsku a Rumunsku rozpočet vo výške 16,5 miliárd EUR (z toho 
11,858 miliárd EUR na štrukturálne fondy a 4,643 miliárd EUR na kohézny fond) na 
obdobie 2010 - 20131;

3. považuje za nutné, aby Komisia a Rada predložili pred začatím rokovaní s kandidátskou 
krajinou predbežné finančné scenáre pre kohéznu politiku a v priebehu rokovaní s 
kandidátskou krajinou podrobné finančné scenáre;

4. zdôrazňuje význam striktného postupu v otázke kvantitatívneho a kvalitatívneho 
hodnotenia využitia štrukturálnych fondov vrátane riadnej správy a vhodného 
monitorovania s cieľom optimalizovať v záujme európskych občanov pomer nákladov 
voči zisku v rámci výdavkov Európskej únie na kohézne účely;

5. zdôrazňuje význam správ Dvora audítorov a správ o činnosti Komisie, ktoré slúžia ako 
nástroje prispievajúce k hodnoteniu správneho hospodárenia so štrukturálnymi fondmi, a 
predpokladá v prípade potreby prijatie potrebných opatrení v rámci ročného rozpočtového 
postupu;

6. domnieva sa, že vzhľadom na aktuálny stav systému zdrojov Európskej únie by bolo 
zložité financovať ďalšie rozšírenie bez toho, aby bola ohrozená účinnosť súčasných 
kohéznych politík;

7. zdôrazňuje, že pri opätovnom strednodobom rokovaní sa musí brať do úvahy perspektíva 
prípadných nových rozšírení a vyčísliť ich hospodársky a rozpočtový dôsledok.

  
1 Európska komisia, výkaz č.43 REV o finančnom výhľade 2007 – 2013.
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