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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zastáva názor, že sumy na regionálnu politiku zapísané v predbežnom návrhu rozpočtu 
zodpovedajú potrebám Únie v jej úsilí znížiť regionálne nerovnosti a splniť lisabonské 
a göteborské ciele; vyzýva preto, aby sa všetky rozpočtové riadky PNR zachovali alebo 
aby sa v nich v prípade potreby obnovili pôvodné hodnoty;

2. zdôrazňuje prianie Parlamentu, aby sa v návrhu rozpočtu na rok 2008 venovala osobitná 
pozornosť malým a stredným podnikom, ako aj mikropodnikom so zreteľom na úlohu, 
akú zohrávajú v regionálnom rozvoji;

3. vzhľadom na potrebu omladiť Európsku spoločnosť podporuje opatrenia zamerané na 
pomoc mladým pracujúcim ženám stať sa samostatne zárobkovo činnými a/alebo získať 
zamestnanie na skrátený pracovný čas.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia napriek zdĺhavým rokovaniam o finančnom výhľade 
a medziinštitucionálnej dohode (MID) dúfa, že bude môcť schváliť všetky národné strategické 
programy do júla 2007 a predísť tak zbytočným omeškaniam podobným tým, k akým došlo 
na začiatku predchádzajúceho programovacieho obdobia. Na tomto mieste treba poznamenať, 
že zatiaľ čo na rozdiel od určitých iných oblastí politiky sú  síce celkové priority uvedené 
v príslušných nariadeniach, no presné rozdelenie finančných prostriedkov na rôzne projekty 
závisí od strategického referenčného rámca členského štátu, ktorý sa v súčasnosti zostavuje 
a schvaľuje v spolupráci s Európskou komisiou, a od využívania prostriedkov Spoločenstva 
na schválené operačné programy. 

Vo svojom odhade rozpočtu na rok 20081 nám Komisia pripomína, že „všetky sumy na 
štrukturálne fondy a Kohézny fond sú odvodené z objemu financovania schváleného 
v právnom základe a sú v plnom súlade so stropmi MID“. Európska komisia pri stanovení 
výšky rozpočtových prostriedkov zhodnotila rozpočtové potreby zohľadňujúc pritom 
rozhodnutia Európskej rady z roku 2005, ustanovenia finančného výhľadu na obdobie 2007 –
2013 a MID, nevyplatené sumy v rámci prebiehajúcich projektov, ktoré sa začali 
v programovacom období 2000 – 2006, a pravdepodobné žiadosti o predbežné platby na 
súčasné obdobie. Záväzky štrukturálnych fondov na rok 2008 sa preto zvyšujú o 0,9 %2

a platby3 o 3,2 %, zatiaľ čo v prípade kohézneho fondu dochádza k zvýšeniu záväzkov4

o 14,4 % a platieb5 o 36 %. Treba poznamenať, že jeden rozpočtový riadok okruhu 1b spadá 
mimo oblasť štrukturálnej/kohéznej politiky. Je to rozpočtový riadok nástroja európskeho 

  
1 SEK(2007)0500.
2 38 734 000 000 EUR.
3 33 894 000 000 EUR.
4 8 155 000 000 EUR.
5 6 728 000 000 EUR.
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susedstva a partnerstva (ENPI), ktorý je príspevkom na cezhraničnú spoluprácu z tohto 
okruhu.  Tento riadok spadá pod oblasť politiky vonkajších vzťahov.

Potreba neustáleho dodržiavania rozpočtovej disciplíny a celoeurópsky pokles verejných 
investícií presúvajú dôraz na potrebu vytvoriť potrebné podmienky na 
Ø systémy vytvárania čistého počtu pracovných miest, 
Ø riešenie sociálneho vylúčenia,
Ø rozvoj znalostnej ekonomiky.

Je to práve tento prístup, prispôsobený novým podmienkami Európy s 27 členskými štátmi, 
ktorý bude meradlom úspešnosti regionálnej politiky počas mimoriadne dôležitého 
priebežného hodnotenia, ktoré sa uskutoční v období 2008 – 2009. Komisia bude v priebehu 
roku 2008 dôkladne sledovať programovacie obdobie 2000 – 2006 a ukončenie programov 
a projektov a takisto zhodnotí, aký vplyv mala politika počas tohto obdobia. Zároveň 
zabezpečí, aby sa v programoch v plnej miere zohľadňovali priority agendy  rastu a 
zamestnanosti.

Komisia nás informuje1, že podobne ako v roku 2007 je podiel viazaných rozpočtových 
prostriedkov predbežný a vychádza z historických údajov z programovacieho obdobia 2000 –
2006. Európska komisia je však napriek tomu jednoznačne jedinou inštitúciou, ktorá má 
prístup k požadovaným informáciám týkajúcim sa úplných rozpočtových potrieb, a z tohto 
dôvodu spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby Parlament ihneď opravil 
všetky neodôvodnené zmeny, ktoré do svojho návrhu rozpočtu zahrnie Rada.

Komisia nás tiež informuje, že starnutie populácie, najmä v niektorých regiónoch, ako 
aj v celých členských štátoch, ktoré je spôsobené poklesom pôrodnosti, sa stalo jednou 
z najdôležitejších výziev pre budúcnosť Európy. Preto je nevyhnutné podporovať rodinné 
hodnoty a pomáhať mladým rodinám pri zlaďovaní pracovných a rodinných povinností.

  
1 SEK(2007)0500.
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