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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. domnieva sa, že regionálna politika EÚ už niekoľko rokov dokazuje európskym občanom 
svoj jedinečný prínos pre Európu tým, že účinne podporuje hospodársku a sociálnu 
súdržnosť v celej EÚ a zároveň prispieva k dosahovaniu cieľov Lisabonskej stratégie pre 
rast a zamestnanosť; preto nesúhlasí so žiadnymi snahami o opätovnú decentralizáciu tejto 
politiky Spoločenstva; pripomína svoje dlhodobé stanovisko, že politika súdržnosti by sa 
mala vzťahovať na celé územie EÚ a že väčšina dostupných finančných zdrojov by sa 
mala sústrediť na potreby menej rozvinutých oblastí;

2. považuje za nevyhnutné, aby sa na obdobie po roku 2013 zabezpečilo dostatočné 
financovanie, ktoré zabezpečí, že politika súdržnosti bude nielen pokračovať v úspešnom 
plnení svojich tradičných úloh, ale zároveň sa zameria na mnohé nové globálne otázky s 
významným vplyvom na jednotlivé územia, ako sú zmena klímy a demografické zmeny, 
energetická účinnosť a koncentrácia v mestách, tak ako sa uvádza v Štvrtej správe 
Komisie o hospodárskej a sociálnej kohézii (KOM(2007)0273); preto zastáva názor, že 
pridelených 0.35% HDP EÚ nebude postačovať na financovanie tejto politiky;

3. zdôrazňuje potrebu zjednodušiť postupy využívania štrukturálnych fondov, hlavne 
systémov riadenia a kontroly; poznamenáva, že zložitosť systému má do istej miery 
za následok slabé čerpanie dostupných prostriedkov členskými štátmi; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby bezodkladne predložila konkrétne návrhy na zjednodušenie príslušných 
postupov, ktoré by sa mali uskutočniť okamžite; 

4. poznamenáva, že Komisia sa po prvýkrát zapojila do systematického hodnotenia účinnosti 
operačných programov z obdobia 2000 – 2006; s veľkým záujmom očakáva výsledky 
tohto hodnotenia, ktoré predstavuje vážny zámer zistiť účinnosť opatrení politiky 
súdržnosti; konštatuje však, že je nesmierne ťažké v plnej miere oceniť pozitívne 
výsledky, ktoré priniesla politika súdržnosti v praxi, keďže ich nemožno zmerať 
z výhradne ekonomického hľadiska;

5. uznáva, že súčasná finančná kríza podstatne zmenila hospodársku a finančnú situáciu 
v mnohých členských štátoch; konštatuje, že kvôli kríze sa môžu zmeniť investičné 
priority krajín a z toho dôvodu možno bude potrebné prijať niekoľko operačných 
programov; podčiarkuje skutočnosť, že členské štáty môžu čeliť aj problémom spojeným 
s likviditou, čo im môže brániť v zabezpečení platieb národných príspevkov na realizáciu 
štrukturálnych aktivít a programov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala 
s členskými štátmi na spoločnom úsilí o opätovné naštartovanie európskeho hospodárstva; 
taktiež vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby navrhla zmeny v existujúcom 
legislatívnom rámci pre štrukturálne fondy na obdobie 2007 – 2013;

6. v kontexte územnej súdržnosti odporúča významne posilniť cieľ európskej územnej 
spolupráce v politickej i finančnej oblasti a navrhuje, aby sa zabezpečilo mimoriadne 
financovanie pre nasledujúce programovacie obdobie; víta nedávne snahy Komisie 
o posilnenie územnej spolupráce vytvorením cezhraničných štruktúr spolupráce 
pre krajiny, ktoré čelia podobným problémom; s veľkým záujmom berie na vedomie 
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stratégiu pre oblasť Baltského mora, ktorá dokazuje, že o podobných stratégiách by sa 
mohlo do budúcnosti uvažovať aj v iných regiónoch; 

7. pripomína, že počas rokovaní v súvislosti s nariadeniami o štrukturálnych fondoch 
na obdobie 2007 – 2013 Parlament v rámci neformálneho trialógu predložil návrh 
na opätovné prerozdelenie nevyužitých finančných prostriedkov, ktoré prepadnú 
v dôsledku pravidiel n+2/n+3, do rozpočtu Spoločenstva určeného na oblasť súdržnosti 
(okruh 1b) a na iné operačné programy, ktoré využívajú finančné prostriedky 
efektívnejšie; veľmi ľutuje, že Rada o tomto návrhu v tom čase neuvažovala; vyzýva 
Komisiu, aby vo svojom budúcom hodnotení v polovici obdobia reagovala na návrh 
Parlamentu a pripravila konkrétne návrhy na prerozdelenie týchto prostriedkov.


