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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 všeobecného rozpočtu na rok 2009 
venovala osobitná pozornosť malým a stredným podnikom, ako aj mikropodnikom 
so zreteľom na úlohu, ktorú zohrávajú v regionálnom rozvoji;

3. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila pilotný projekt s cieľom vyskúšať nový prístup 
v súvislosti s odbornou prípravou a vzdelávaním rómskych spoločenstiev, pričom by sa 
začalo s prípravou s predškolskými deťmi, pokračovalo by sa s ďalším vzdelávaním 
mladých matiek a zahrnula by sa odborná príprava a vzdelávanie dospelých, čím by sa 
umožnilo, aby boli Rómovia samostatní v súvislosti s rozvojom; odporúča, aby tento 
pilotný projekt vychádzal zo súčasného chápania problémov rómskych spoločenstiev 
v Európskej únii a aby sa v tejto súvislosti kládol dôraz na celkové komplexné 
a synergické spektrum osvedčených postupov.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia mohla ku koncu prvého štvrťroka 2008 schváliť všetky národné strategické 
programy, a tým znížiť riziko neprimeraného omeškania podobného tým, ku ktorým došlo 
na začiatku predchádzajúceho programového obdobia. Na tomto mieste treba poznamenať, že 
na rozdiel od určitých iných oblastí politiky sú celkové priority uvedené v príslušných 
nariadeniach a vyčlenené zdroje sú rozdelené medzi 27 členských štátov na rok 
predchádzajúci začiatku programového obdobia1, zatiaľ čo presné rozdelenie finančných 
prostriedkov na rôzne projekty na vnútroštátnej úrovni závisí od strategického referenčného 
rámca členského štátu a od využívania prostriedkov Spoločenstva na schválené operačné 
programy.

Preto treba pripomenúť, 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, pričom zohľadnila rozhodnutia Európskej rady z roku 2005, ustanovenia 
finančného výhľadu na obdobie 2007 – 2013 a MID, splatné sumy v rámci projektov 
končiacich v programovom období 2000 – 2006 a pravdepodobné žiadosti o zálohové platby 
na súčasné obdobie. Preto došlo k nárastu záväzkov štrukturálnych fondov na rok 2009 
o 2,5 % na celkových 48 413,9 milióna EUR, zatiaľ čo rezervy na platby klesli o 13,9 % 
na 34 914,1 milióna EUR.

                                               
1 Európska rada z decembra 2005
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Potreba neustáleho dodržiavania rozpočtovej disciplíny a celoeurópsky pokles verejných 
investícií presúvajú dôraz na potrebu vytvoriť potrebné podmienky na:

 systémy vytvárania čistého počtu pracovných miest,
 riešenie sociálneho vylúčenia,
 rozvoj znalostnej ekonomiky.

V tejto súvislosti nám Európska komisia oznamuje1, že na obdobie 2007 – 2013 sa očakáva 
vytvorenie 775 000 hrubých pracovných miest v rámci cieľa konvergencie a cieľa 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti.

Práve tento prístup bude meradlom úspešnosti regionálnej politiky počas hodnotenia 
v polovici obdobia, ktoré sa uskutoční v roku 2009, pričom navrhovaný projekt sa musí 
hodnotiť v súlade s riešením problematiky sociálneho vylúčenia.
Komisia bude v priebehu roku 2009 dôkladne sledovať programové obdobie 2000 – 2006 
a ukončenie programov a projektov a takisto zhodnotí, aký vplyv mala politika počas tohto 
obdobia. Bolo nám oznámené, že počas referenčného obdobia dosahovali regióny v cieľoch 1 
a 2 EFRR dobré výsledky v súvislosti s plnením cieľov rastu a konvergencie. Predovšetkým 
sa zvýšil HDP regiónov plniacich cieľ 1 zo 64 % priemeru EÚ 15 v roku 1995 na 70 % v roku 
2003.
Podobne ako v roku 2008 je podiel viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2009 
predbežný a vychádza z historických údajov z programového obdobia 2000 – 2006. Európska 
komisia je však napriek tomu jednoznačne jedinou inštitúciou, ktorá má prístup 
k informáciám potrebným na posúdenie 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.

Je bežné, že celková suma vyčlenená na každý rok je viazaná k začiatku roka, pričom ostáva 
malý alebo neostáva žiadny priestor na pilotné projekty navrhované Parlamentom. 
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko si je vedomý mnohých činností, ktoré 
Európska komisia a členské štáty vykonávajú v prospech znevýhodnených skupín, a najmä 
Rómov. Je si však vedomý i relatívne nízkej úrovne efektívnosti a nedostatku koordinácie 
na celoeurópskej úrovni v súvislosti s činnosťami zameranými na pomoc v integrácii týchto 
ľudí.
Stratégia EÚ pre regionálny rozvoj vytvorila viacero horizontálnych politík. Rozvoj rómskych 
spoločenstiev je v tejto súvislosti jednou z najdôležitejších politík. Vo všetkých príslušných 
vnútroštátnych strategických rámcoch v celej Únii sa zdôrazňuje viac-menej horizontálny 
prístup k tomuto špecifickému problému. Zároveň však existuje nedostatok strategickej 
spolupráce a výmeny názorov a osvedčených postupov medzi členskými štátmi, a to aj 
napriek tomu, že jadro problému je rovnaké, aj keď každá krajina, ktorá čelí otázkam rozvoja 
rómskeho spoločenstva, má svoje špecifiká.

Cieľom pilotného projektu je preto vyvinúť nový prístup k odbornej príprave a vzdelávaniu 
rómskych spoločenstiev, pričom by sa začalo s predškolskými deťmi, pokračovalo by sa 
s ďalším vzdelávaním mladých matiek až po odbornú prípravu a vzdelávanie dospelých. 
Pilotný projekt by mal vychádzať zo súčasného chápania problémov rómskych spoločenstiev 
v Európskej únii a dôraz by sa v tejto súvislosti kládol na celkové komplexné a synergické 
                                               
1 s. 42 SEK(2008)514
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spektrum osvedčených postupov. Podľa názoru spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko 
to možno dosiahnuť len prostredníctvom vytvorenia dobre koordinovaného celoeurópskeho 
prístupu.

Napokon, vzhľadom na veľmi malú rezervu, ktorá je výnimočne dostupná v balíku 
prostriedkov na technickú pomoc, som navrhol znížiť sumu dostupných prostriedkov 
v príslušnom rozpočtovom riadku (13 03 20) prostredníctvom presunu sumy vo výške 
5 miliónov EUR do nového rozpočtového riadku, ktorý sa má vytvoriť s názvom:

Pilotný projekt: Celoeurópske činnosti a koordinácia metód v súvislosti s integráciou 
Rómov.
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