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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor prijal do 
svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. víta skutočnosť, že Európska rada dospela k dohode o finančnom výhľade na roky 2007 –
2013, ale vyjadruje nesúhlas s tým, že plánované zdroje nie sú dostatočné na pokrytie 
potrieb Únie, obzvlášť v regionálnom rozvoji, počas uvedeného obdobia;

2. domnieva sa, že obzvlášť rozpočty v kapitole 1b a najmä tie, ktoré sa týkajú cieľov v 
oblasti konkurencieschopnosti a územnej kohézie, sú očividne nedostatočné a preto 
nalieha, aby sa uvedené rozpočty prepracovali na úroveň, ktorú navrhol Parlament vo 
svojom uznesení z 8. júna 2005 o politických výzvach a rozpočtových prostriedkoch 
rozšírenej Únie v rokoch 2007 – 20131,

3. berie na vedomie, že návrh finančného výhľadu, ktorý predložila Rada, ovplyvní návrh 
právneho predpisu, ktorý má momentálne pred sebou Parlament, a pripomína Rade, že 
zmeny v tomto právnom predpise sú možné iba v súlade s pravidlami spolurozhodovania;

4. víta založenie Vyrovnávacieho fondu pre globalizáciu, ktorý by mal pomáhať 
obyvateľom v regiónoch čeliť zmenám spôsobeným delokalizáciou a globalizáciou;

5. víta skutočnosť, že rezervy pružnosti a obzvlášť rezerva na kohéziu a solidaritu, sú 
vytvorené mimo finančného rámca a rozumie tomu tak, že ich plnenie by nemalo mať 
vplyv na čiastky vyčlenené na štrukturálne fondy;

6. žiada, aby sa mechanizmus a postupy pre žiadosti o tieto rezervy upravili s cieľom 
zabezpečiť ich rýchle a účinné využitie;

7. žiada, aby sa zdroje, ktorých viazanie bolo zrušené v súvislosti s pravidlom n+2, vrátili 
do rezervy na kvalitu a výkon a aby sa táto rezerva výslovne uviedla v 
medziinštitucionálnej dohode; ďalej žiada Komisiu, aby predložila Parlamentu a Rade 
návrh, v ktorom by načrtla realizáciu mechanizmu opätovného použitia;

8. poukazuje na zjavnú vôľu členských štátov začať bezodkladne plánovať svoje programy 
na ďalšie programové obdobie;

9. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa obe zložky rozpočtového orgánu urýchlene dohodli na 
viacročnom rámci na roky 2007 – 2013, čím by umožnili členským štátom plánovať svoje 
programy a vyhnúť sa zbytočnému oneskoreniu s ich začatím; ďalej upozorňuje na to, že 
je potrebné predísť omeškaniam v realizácii, k akým došlo na začiatku súčasného 
programového obdobia.

  
1 Prijaté texty, P6_TA(2005)0224.


