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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. S radosťou víta prijatie plánu hospodárskej obnovy Európy, v ktorom je navrhnutý 
spoločný postup členských štátov a Komisie proti hospodárskej kríze. Plán je založený na 
zásade solidarity a sociálnej spravodlivosti a je v súlade s lisabonskou stratégiou. 
Opatrenia v ňom navrhnuté  prispejú k hlbším a dlhotrvajúcim štrukturálnym reformám.

2. Zdôrazňuje skutočnosť, že štrukturálne fondy sú mocnými nástrojmi navrhnutými na 
pomoc regiónom pri ich hospodárskej a sociálnej reštrukturalizácii, čo predstavuje 
vykonávanie činností v súlade so štyrmi prioritnými oblasťami plánu na podporu 
hospodárstva, a podporuje ich použitie namiesto unáhleného vypracovania nových 
hospodárskych nástrojov; berie na vedomie, že tieto činnosti dopĺňajú činnosti 
vykonávané na vnútroštátnej úrovni.

3. Podporuje navrhované zmeny vykonávacích pravidiel zamerané na zvýšenie pružnosti 
štrukturálnych fondov a na ich úpravu, aby spĺňali potreby v prípade mimoriadnych 
hospodárskych okolností. Nabáda však Komisiu, aby hľadala možnosti zjednodušenia 
existujúcich nástrojov.

4. Zastáva názor, že opatrenia ako zrýchlenie platieb, používanie paušálnych platieb a 
paušálnych sadzieb podporí vykonávanie projektov, najmä v odvetviach infraštruktúry, 
energetiky a životného prostredia.

5. Zdôrazňuje, že pre úspešnú obnovu hospodárstva sú dôležité podporné opatrenia v oblasti 
zamestnanosti a podnikania; vyzýva členské štáty, aby na podporu tvorby pracovných 
miest, malých a stredných podnikov (MSP) a podnikania využívali štrukturálne fondy.

6. podnecuje členské štáty, aby častejšie využívali možnosti poskytované Európskou 
investičnou bankou, najmä finančné nástroje JESSICA a JEREMIE. Zdôrazňuje dôležitú 
úlohu finančného nástroja JASPERS pri príprave projektov.

7. S cieľom zlepšiť kvalitu projektov a efektívnosť vykonávania projektov nabáda Komisiu, 
aby zlepšila technickú pomoc členským štátom.

8. Vyzýva Komisiu, aby monitorovala účinky zmien vo vykonávaní štrukturálnych fondov, a 
aby svoje zistenia zohľadnila v strednodobom hodnotení strategických usmernení 
Spoločenstva o súdržnosti.
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