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1. Je podľa Vás navrhované rozdelenie finančných prostriedkov medzi nové a staré 
členské štáty primerané vzhľadom na výzvy, ktoré pre politiku súdržnosti vyplývajú z 
nedávneho rozšírenia? Myslíte si, že z hľadiska plánovania kohéznej politiky je 
výhodnejší päťročný finančný výhľad alebo dlhší, na 7 rokov? 

 
2. Myslíte si, že úroveň financovania stanovená v návrhu finančného výhľadu na obdobie 

2007 - 2013 bude postačujúca na splnenie cieľa, ktorým je priviesť znevýhodnené 
regióny na takú úroveň, aby mohli úspešne konkurovať ostatným regiónom? Aké 
záruky môžete poskytnúť zástupcom regiónov, ktoré patria do cieľa 1, že úroveň 
financovania bude postačujúca na splnenie záväzkov týkajúcich sa cieľa konvergencie, 
ktoré sú uvedené v zmluvách? 

 
3. Aký je Váš názor na nedávnu žiadosť hlavných prispievateľov do rozpočtu spoločenstva 

o zníženie ich príspevku na maximálne 1,00%, pričom argumentujú, že väčšinu 
výdavkov v rámci politiky súdržnosti bude určená novým členským štátom? Nemyslíte 
si, že takýto prístup by mohol vytvoriť nešťastnú demarkačnú líniu medzi novými 
členskými štátmi a štátmi, ktoré využívajú dočasnú odstupňovanú pomoc? 

 
4. Myslíte si, že na dočasnú odstupňovanú podporu, plánovanú pre regióny postihnuté 

štatistickým efektom, sú vyčlenené dostatočné finančné prostriedky? Môžete zaručiť, že 
štatistický efekt neohrozí prínosy plynúce z oživenia ekonomiky týchto regiónov a 
súvisiaci rast trvalo udržateľnej zamestnanosti a konkurencieschopnosti, čo by zmarilo 
doteraz dosiahnutý prínos a spôsobilo stratu podpory zo strany miestnej populácie? 

 
5. Stratégia, ktorú Komisia prijala a popísaná v oznámení „Silnejšie partnerstvo s 

okrajovými regiónmi“, je založená na interakcii regionálnej politiky s politikou 
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a dopravy. Vzhľadom na to, že každá 
politika má svoje vlastné priority, aké prostriedky má budúci komisár k dispozícii  na 
zabezpečenie efektívnej koordinácie, ktorá je nevyhnutná na úspešnú realizáciu tejto 
stratégie? Myslíte si, že návrh, ktorý umožňuje nárast spoločného financovania v 
okrajových regiónoch na 85% bez ohľadu na úroveň ich HDP, je správny? 

 
6. Európsky parlament vo svojom uznesení o tzv. Tretej kohéznej správe, prijatom 22. 

apríla 2004, zdôraznil princíp solidarity, ktorý by mal usmerňovať rozvoj regiónov 
vyznačujúcich sa špecifickými geografickými znevýhodneniami a žiadal o zavedenie 
osobitných opatrení pre tieto oblasti. Mohli by ste výbor informovať o tom, ako mienite 
postupovať v súvislosti so žiadosťou Parlamentu? Môžete Komisiu informovať o tom, 
či v rámci revízie politiky hospodárskej súťaže spoločenstva plánujete predložiť návrh 
na zvýšenú finančnú pomoc pre tieto regióny? 

 
7. Ako chcete zaručiť dodržiavanie princípu doplnkovosti? Predovšetkým, aké opatrenia 

môže Komisia prijať na zabezpečenie toho, aby členské štáty neznižovali výšku svojej 
finančnej účasti v závislosti od čiastky, ktorú Komisia vyčlení na daný projekt?   Do 
akej miery chcete zaviesť overiteľný systém opierajúci sa o vyhlásenia o vierohodnosti 
jednotlivých štátov, ktoré vydávajú národné orgány, a presvedčiť členské štáty, aby 
tento systém prijali, čím sa zaručí, že členské štáty preberú zodpovednosť za využívanie 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Komisia sa bude môcť zamerať na kontrolnú 
činnosť a zabráni tak duplicite v súvislosti s každodennými národnými kontrolami 
realizácie daného programu? 

 
8. Myslíte si, že úroveň financovania navrhnutá pre európsku územnú spoluprácu je 
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vzhľadom na nízku úroveň rozvoja a veľký počet regiónov v rámci únie a za jej novými 
vonkajšími hranicami dostatočná? Myslíte si, že nový nástroj rozvoja susedských 
vzťahov uľahčí koordináciu kohéznej politiky a zahraničnej politiky únie? Plánujete pri 
uplatňovaní tohto nástroja zachovať koncepciu programu INTERREG? 

 
9. Ako mienite zlepšiť a zjednodušiť predpísaný postup týkajúci sa čerpania prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov a ako by ste podľa Vášho názoru mohli sprehľadniť rozdelenie 
kompetencií a úloh medzi zúčastnenými stranami, hlavne medzi Komisiou, členskými 
štátmi, regiónmi a riadiacimi orgánmi? Myslíte si, že cieľ, ktorým je zásadné 
zjednodušenie pravidiel a postupu, sa dá dosiahnuť aj pri rešpektovaní zásad 
plánovania, partnerstva, doplnkovosti a zosúladeného postupu? Bude doplnok programu 
zrušený, ako to vyplýva z dostupných dokumentov, alebo sa namiesto toho stane 
skutočným nástrojom na inováciu miestnej správy? 

 
10. Súhlasíte ako komisár zodpovedný za regionálnu politiku s tým, že prostriedky EÚ sa 

nesmú prideľovať na budovy a infraštruktúry, ktoré nemajú vyriešený prístup pre 
občanov s postihnutím? Budete preto presadzovať, aby boli v nových nariadeniach 
stanovené podmienky prístupu pre ľudí s postihnutím, ktorých splnenie bude potrebné 
na pridelenie prostriedkov zo štrukturálnych fondov? 

 
11. „Rozvoj vidieka“ bol vyňatý z pôsobnosti a názvu Výboru EP pre poľnohospodárstvo a 

rozvoj vidieka. Patrí teda do pôsobnosti Generálneho riaditeľstva REGIO a Výboru pre 
regionálny rozvoj? Ak áno, ako plánujete riadiť túto oblasť rastúceho významu? 

 
12. Iniciatívy spoločenstva, ako napríklad programy URBAN, LEADER, EQUAL, sú 

jedinečnou príležitosťou na inováciu a uplatňovanie nových riešení v oblasti rozvoja 
európskej spolupráce. Ak sa v budúcom plánovacom období zastavia, bude ich poslanie 
zachované? Ak áno, akým spôsobom?  Myslíte si, že budete mať dostatočné množstvo 
dostupných prostriedkov na zintenzívnenie snáh EÚ o opätovné oživenie programov v 
rámci regionálnej politiky rozvoja miest? Nemal by sa rovnako klásť dôraz aj na 
programy zamerané na odborné vzdelávanie a zvýšenie zamestnanosti a zamerať snahy 
spoločenstva prioritne na mestá s najvyšším počtom nezamestnaných? Podporí 
novovytvorená Komisia/Generálne riaditeľstvo REGIO cielené programy? 

 
13. Aké nástroje by ste navrhli na lepšie uplatňovanie pravidiel partnerstva? Akým 

spôsobom je možné zabezpečiť, aby mohla Komisia monitorovať a kontrolovať správne 
uplatňovanie zásad partnerstva v existujúcich programoch, vo všetkých štádiách 
realizácie a v monitorovacích výboroch? Akým spôsobom môže byť Komisia 
splnomocnená vykonávať potrebné opatrenia v prípade, že partnerstvo nie je riadne 
implementované? Podniknete kroky na posilnenie partnerstva a zásady spoluúčasti na 
regionálnom financovaní, ktoré by viedli k úplnému začleneniu občianskej spoločnosti a 
ekologických mimovládnych organizácií do rozhodovacieho procesu? Myslíte si, že 
zapojenie sociálnych partnerov a zástupcov prostredníctvom náležitých mechanizmov 
do plánovania iniciatív, ich realizácie a kontroly sa môže zrealizovať na základe už 
získaných skúseností Komisie a niektorých členských štátov (napríklad Talianska a 
Španielska) v súvislosti s územným paktom zamestnanosti, pričom sa zdôraznia ich 
pozitívne skúsenosti? 

 
14. Podporíte posilnenie princípu trvalej udržateľnosti životného prostredia v rámci 
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všetkých činností Fondu regionálneho rozvoja? Akým spôsobom sa dá zabezpečiť, aby 
EÚ nefinancovala projekty, ktoré nerešpektujú legislatívu o životnom prostredí? Akým 
spôsobom chcete začleniť postup strategického hodnotenia vplyvov do plánovania 
štrukturálnej pomoci? 

 
15. Zachovali by ste rozdeľovanie rezervy za výkonnosť na základe strednodobého 

hodnotenia programov v kompetencii administratív členských štátov, alebo navrhujete 
reformu, na základe ktorej by európsku rezervu za výkonnosť spravovala Európska 
komisia s cieľom získať európsky pohľad na programy s najlepšími výsledkami? 
Myslíte si, že navrhnuté kritériá by mali byť považované za primeraný a porovnateľný 
základ na rozdeľovanie rezerv? Navrhli by ste hodnotenie výsledkov nielen z 
finančného hľadiska, ale aj z hľadiska kvality projektov? 
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