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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 k 5. júlu 2007 nevyplatené záväzky z predchádzajúceho programového 
obdobia dosiahli 92 693 miliónov EUR a väčšina (viac ako 65 miliárd EUR) sa týkala 
projektov spadajúcich do cieľa 1 (viac ako 70 % viazaných rozpočtových prostriedkov);

2. poznamenáva, že kohézna politiky (EFRR, Kohézny fond a ESF) predstavuje 36 % 
finančného rámca 2007 – 2013 v sume 347 miliárd EUR v bežných cenách;

3. dôrazne upozorňuje na výrazné meškanie platieb pre politiky zaradené do okruhu 
1b (Kohézia) vzhľadom na to, že Európska únia ich považuje za politickú 
prioritu finančného rámca 2007 – 2013;

4. s poľutovaním konštatuje, že hodnota nevyplatených záväzkov dosiahla znepokojujúcu 
úroveň zodpovedajúcu záväzkom za 3 roky, hoci 2 roky sa zdajú byť normálnou 
prípustnou hranicou, a domnieva sa, že je potrebné zvrátiť túto tendenciu vzhľadom na 
revíziu finančného rámca;

5. poznamenáva, že vo svoje výročnej správe za rok 2006 (kapitola 6 bod 6.39) Dvor 
audítorov veľakrát kritizoval využívanie štrukturálnych fondov, najmä pokiaľ ide 
o vysoký počet chýb dosahujúci až 12 % z prideleného spolufinancovania;

6. vyslovuje poľutovanie nad skutočnosťou, že členské štáty a Komisia majú značný sklz 
v schvaľovaní národných strategických referenčných rámcov a operačných programov 
(OP) týkajúcich sa plánovania EFRR, ESF a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013; domnieva sa, že v dôsledku tohto omeškania by členské štáty nemali prísť o 
prostriedky, ktoré im boli určené, a preto naliehavo žiada Komisiu, aby členským štátom 
poskytla potrebnú pomoc; zdôrazňuje, že skutočné vyúčtovanie okruhu 1b na konci 
septembra 2007 predstavovalo 37 % záväzkov a 59 % platieb;

7. pripomína, že dodržiavanie zásady pravidla o automatickom uvoľňovaní prostriedkov je 
nevyhnutné na povzbudenie riadiacich orgánov k rýchlemu financovaniu a realizácii 
projektov; trvá na tom, že by sa mala dodržiavať zásada pravidla N+2 (a v nových 
členských štátoch počas prvých troch rokov finančného rámca 2007 – 2013 pravidlo 
N+3);

8. pripomína, že meškanie, ku ktorému došlo pri implementácii štrukturálnej politiky, je 
čiastočne spôsobené príliš striktnými postupmi, a je preto potrebné zvážiť zjednodušenie 
týchto postupov a jasné vymedzenie zodpovednosti a právomocí medzi Európskou úniou 
a členskými štátmi;

9. opätovne zdôrazňuje, že členské štáty sú zodpovedné za spravovanie fondov a pripomína, 
že medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 obsahuje vyhlásenie v tomto smere a že 
by bolo vhodné vypracovať vnútroštátne vyhlásenie na príslušnej politickej úrovni 
o spoločnom riadení fondov Spoločenstva; 
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10. žiada Komisiu a členské štáty, aby čo najrýchlejšie uzavrela posledné OP, ktoré sa musia 
schváliť;

11. žiada Komisiu, aby urýchlene pristúpila k implementácii nového programovania, ktoré 
zohľadní zásady riadneho finančného hospodárenia, potrebu návratnosti investícií 
a skutočnej absorbčnej schopnosti členských štátov; zdôrazňuje tiež dôležitú úlohu 
členských štátov a riadiacich orgánov pri včasnom predkladaní žiadostí o platbu, ktoré 
spĺňajú požiadavky;

12. pripomína spoločný záväzok Parlamentu a Rady v oblasti kontroly schvaľovacieho 
procesu OP a projektov a žiada Komisiu, aby podľa žiadosti uvedenej v spoločnom 
vyhlásení z 13. júla 2007 vypracovala kontrolné nástroje pre rozpočtový postup;

13. domnieva sa, že je preto vhodné uplatniť ukazovatele kvalitatívnej a kvantitatívnej 
výkonnosti, platné pre všetky členské štáty a pripomína, že najmä platy zamestnancov, 
ukazovateľ chudoby, kvalita života, priemerná dĺžka života, konkurencieschopnosť 
a zmeny v miere dlhodobej nezamestnanosti ako aj úroveň služieb všeobecného záujmu 
v regiónoch by sa mohli zohľadniť ako kvalitatívne ukazovatele; žiada, aby členské štáty 
a regióny, ktoré sú príjemcami prostriedkov z európskych fondov, jasnejšie informovali 
o úlohe Európskej únie, aby občania vedeli, že Európska únia významne prispieva 
k rozvoju ich územia a k súdržnosti;

14. vyzýva Komisiu, aby vo svojich ďalších správach analyzovala, do akej miery prispeli 
rôzne nástroje a politiky vrátane kohéznej politiky k pokroku, ktorý sa dosiahol v oblasti 
hospodárskej a sociálnej kohézie; je potrebné analyzovať úspechy a problémy vo 
všetkých dôležitých oblastiach, najmä v oblasti Lisabonskej stratégie.
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