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NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové 
prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013 ako gestorský výbor, aby do návrhu 
uznesenia začlenil tieto návrhy: 

1. domnieva sa, že európska regionálna politika je nenahraditeľný nástroj, ktorý Únii 
umožňuje uskutočňovať kroky vedúce k zníženie regionálnych rozdielov, posilnenie rastu 
a konkurencieschopnosti, ako aj na rozvoj a podporu koncepciu tolerantnej a starostlivej 
spoločnosti, ktorú spája záujem byť solidárny; je presvedčený, že spoločná činnosť na 
európskej úrovni je efektívna z hľadiska nákladov, pretože umožňuje uplatnenie výhod 
(úspor) z rozsahu (tzv. economies of scale), racionalizáciu postupov a spoločné 
využívanie zdrojov, a to najmä v oblasti cezhraničnej spolupráce; existencia silnej, dobre 
financovanej európskej regionálnej politiky je podmienkou sine qua non na to, aby Únia 
mohla zvládnuť následné rozšírenia; 

2. znovu opakuje návrhy Výboru pre regionálnu politiku, dopravu a cestovný ruch, ktoré 
tento výbor predložil v stanovisku dňa 18. marca 2004 k oznámeniu Komisie Budovanie 
našej spoločnej budúcnosti: politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie1, 
najmä skutočnosť, že:podporuje úroveň investícií do hmotného a ľudského kapitálu, ktorú 

navrhuje Komisia vo svojom oznámení; Budovanie našej spoločnej budúcnosti: 
politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013 v 
súvislosti so súdržnosťou pre rast a zamestnanosť, víta najmä dôraz, ktorý kladie 
Komisia na posilnenie ľudských zdrojov pre zvýšenie potenciálu rastu a 
konkurencieschopnosti; 

– žiada Komisiu, aby vypracovala rozvojové ciele a ukazovatele v súlade so smermi 
uzáverov Európskej rady v Lisabone a Göteborgu. Tieto ciele a ukazovatele by mali 
byť merateľné a konkrétne, mali by sa týkať hospodárskeho, sociálneho a 
environmentálneho rozmeru a tvoriť plnohodnotnú súčasť regionálnych a národných 
programov štrukturálneho fondu; 

– žiada preto stanoviť hornú hranicu finančného výhľadu na 1.24% HDP, ako 
navrhovala Komisia, aby boli zaistené dostatočné zdroje pre regionálne a štrukturálne 
fondy, ako aj pre významné transeurópske dopravné projekty; 

3. oceňuje finančné úsilie na podporu extrémne okrajových regiónov zamerané na náhradu 
ťažkostí, s ktorými sa stretávajú pri prístupe na vnútorný trh; 

4. poukazuje na význam podpory pre riedko osídlené regióny a na význam osobitnej situácie 
ostrovov a horských oblastí; 

5. víta zameranie programov URBAN a Equal, výsledkom ktorého je zvýšenie financovania 
miest a mestských oblastí a zlepšenie možností spolupráce medzi mestom a regionálnymi 
úradmi; 

6. berie na vedomie, že Komisia navrhuje, aby strop prostriedkov zostal na úrovni 1,24% 

                                                 
1 KOM(2004)0101. 
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HND a súhlasí s Komisiou, že navrhovaný nárast používania týchto prostriedkov v rámci 
stropu je nevyhnutný, pokiaľ má Únia splniť záväzky a vyhnúť sa rozčarovaniu verejnosti 
z Európy; 

7. uvedomuje si, že finančné prostriedky sa musia vynakladať efektívne, zároveň však 
upozorňuje, že politika súdržnosti a štrukturálna politika výrazne prispeli v uplynulých 
rokoch k zvýšeniu európskeho prínosu a vždy prispievali k poskytovaniu ďalších 
finančných prostriedkov pre regióny; 

8. víta skutočnosť, že IPA1 a ENPI2 budú obsahovať špecifický prvok na podporu 
cezhraničnej spolupráce so zámerom zvyšovania trvalo udržateľného hospodárskeho 
rozvoja, prísneho dodržiavania predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a 
podpory demokracie;9. vyžaduje, aby Komisia starostlivo sledovala pokrok alebo 
zaostávanie regiónov, na ktorých sa prejavil tzv. štatistický efekt rozšírenia a podávala 
Parlamentu podrobnú výročnú správu o situácii v týchto regiónoch; 

10. poukazuje na to, že regióny postihnuté štatistickým efektom aj naďalej potrebujú 
primeranú podporu od EÚ, ktorú musia dostávať; žiaden región by sa nemal cítiť ako 
„obeť rozšírenia“; 

11. víta vytvorenie fondu vyrovnávania rastu, ktorý by mal Únii umožniť podniknúť rýchle a 
účinné kroky vedúce k rýchlejšiemu dosiahnutiu cieľov, ktoré sa plnia s omeškaním voči 
stanovenému plánu;  žiada Komisiu, aby pri návrhoch na prerozdelenie prostriedkov brala 
osobitný ohľad na regióny postihnuté štatistickým efektom, a ďalej vyžaduje, aby sa na 
rozhodnutia o prerozdelení prostriedkov vzťahoval postup spolurozhodovania, pokiaľ sa 
budú týkať priorít, ktoré predtým stanovil Parlament a Rada; 

12. berie na vedomie, že v budúcnosti bude finančné riadenie štrukturálnych fondov viac 
proporcionálne a decentralizované, a tím sa presunie viac zodpovednosti za dobré 
finančné riadenie na členské štáty a regióny; podporuje Komisiu v úsilí zracionalizovať 
postupy, znížiť administratívne náklady a urýchliť rozhodovanie; požaduje však, aby 
Komisia v záujme zaistenia transparentnosti informovala Parlament o akýchkoľvek 
nezrovnalostiach zistených pri postupoch národnej alebo regionálnej finančnej kontroly, 
ako aj o opatreniach, ktoré prijala na nápravu tejto situácie; 

13. podporuje Komisiu, aby podnikla osobitné kroky, v súvislosti so zrevidovaným 
Európskym sociálnym fondom, na upevnenie sociálnej integrácie prisťahovalcov a 
zväčšenie ich prístupu k zamestnanosti, aby tým umožnila štátnym príslušníkom tretích 
krajín s rôzneho kultúrneho, náboženského, jazykového a etnického prostredia 
zúčastňovať sa všetkých aspektov európskej spoločnosti; 

14. žiada Komisiu, aby prijala opatrenia, ktoré zaistia, že politika súdržnosti a štrukturálna 
politika nebudú finančne obmedzované v prospech iných politík; 

15. vyzýva, aby sa Komisia postarala o dodržanie časového plánu a včasného začatia nových 
programov politiky súdržnosti a štrukturálnej politiky v roku 2007. 

                                                 
1 Pre-Accession Instrument (predvstupový nástroj) 
2 European Neighbourhood and Partnership Instrument (nástroj európskeho susedstva a partnerstva) 
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