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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do zprávy, 
kterou přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti prokazatelně dosahuje dobrých výsledků, pokud 
jde o zaměstnanost, růst a konkurenceschopnost, jak ukázala 7. zpráva o soudržnosti, 
a na každé euro z peněz daňových poplatníků generuje další 2,74 eur HDP;

B. vzhledem k tomu, že Komise ve svém návrhu víceletého finančního rámce (VFR)
na období 2021–2027 vypracovala rozpočet na politiku soudržnosti ve výši 330,6 miliardy 
EUR v cenách roku 2018; vzhledem k tomu, že tento objem finančních prostředků 
znamená ve srovnání se stávajícím VFR snížení o 10 %;

C. vzhledem k tomu, že zároveň se objevily nové výzvy a jsou prosazovány nové priority, 
které Evropská unie musí řešit, což vedlo k tomu, že byl také výrazně snížen podíl politiky 
soudržnosti na celkovém rozpočtu EU, a to z 34 % na 29 %;

D. vzhledem k tomu, že podle návrhu Komise se rozpočet na Fond soudržnosti na období 
2021–2027 sníží o 45 %;

1. vyjadřuje politování nad tím, že návrh VFR na období 2021–2027 vypracovaný Komisí 
není dostatečně ambiciózní; trvá na tom, že jestliže mají být zachovány tradiční politiky 
dosahující dobrých výsledků a současně zajištěna schopnost EU reagovat na nové výzvy, 
musí se rozpočet EU na období 2021–2027 rovnat 1,3 % HND, aby bylo možné 
poskytovat další dostatečné financování;

2. domnívá se, že navrhované 10% snížení prostředků na politiku soudržnosti je nepřijatelné; 
opakuje svůj názor, že VFR na období 2021–2027 musí zajišťovat přinejmenším stejnou 
úroveň financování politiky soudržnosti ve stálých cenách jako současný VFR;

3. konstatuje, že rozštěpení mezi různé fondy politiky soudržnosti je výsledkem metody 
přidělování prostředků definované v návrhu nařízení o společných ustanoveních, které 
stanoví vyvážené rozdělení, kdy 61,6 % finančních prostředků je určeno pro nejméně 
rozvinuté regiony, 14,3 % pro přechodové regiony, 10,8 % pro nejrozvinutější regiony, 
12,8 % pro členské státy čerpající prostředky z Fondu soudržnosti a 0,4 % jako dodatečné 
financování pro nejvzdálenější regiony;

4. lituje výrazného snížení rozpočtu Fondu soudržnosti; zdůrazňuje, že investice z Fondu 
soudržnosti jsou významné z hlediska snižování územních rozdílů a pokroku směrem 
k větší územní soudržnosti v EU; doporučuje, aby bylo zachováno dostatečné financování 
Fondu soudržnosti, aniž by byly dotčeny příděly a podíl prostředků určených v rámci 
politiky soudržnosti na ostatní evropské strukturální a investiční (ESI) fondy, které rovněž 
odpovídají zásadním evropským prioritám; zdůrazňuje, že je třeba dále prozkoumat a 
optimalizovat součinnost a doplňkovost mezi fondy politiky soudržnosti, fondem InvestEU 
a ostatními finančními nástroji a centrálně řízenými programy a iniciativami EU;

5. žádá na období 2021–2027 dostatečné finanční krytí pro EFRR a Fond soudržnosti, 
nejméně ve výši 272 411 milionů EUR v cenách 2018, tj. 226 078 milionů pro EFRR a 
46 333 milionů pro Fond soudržnosti (12,8 % částky přidělené na cíl Investice pro růst 
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a zaměstnanost); požaduje přidělení nejméně 100 861 milionů EUR (v cenách roku 2018) 
na Evropský sociální fond Plus (ESF+);

6. zpochybňuje snížení rozpočtu Fondu soudržnosti prostřednictvím příspěvku ve výši 
10 miliard EUR (v cenách roku 2018) převedeného z tohoto fondu  na Nástroj pro 
propojení Evropy;

7. vítá skutečnost, že podle návrhů Komise je politika soudržnosti na období 2021–2027 i 
nadále politikou pro všechny regiony, a žádá, aby při její formulaci byly zohledněny 
územní reformy zavedené mezi lety 2016 a 2018; zdůrazňuje důležitý územní rozměr 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a jeho přínos k 
soudržnosti, zejména ve venkovských oblastech; důrazně proto odsuzuje návrh Komise, 
aby byly výdaje EZFRV odděleny od politiky soudržnosti, zatímco by bývalo bylo 
zapotřebí vazbu posílit pro integrovanější a doplňkovější financování na regionální a 
místní úrovni s cílem překlenout rozdíly mezi venkovem a městy a zjednodušit situaci 
příjemcům;

8. zdůrazňuje, že politika soudržnosti může vytvořit kladné externality v dalších regionech 
Unie, ale že tyto účinky se mezi jednotlivými územími značně liší v závislosti na 
zeměpisné blízkosti a struktuře ekonomik členských států;

9. připomíná, že 7. zpráva o soudržnosti poukázala na obtíže, s nimiž se potýkají regiony se 
středními příjmy, a na potřebu zajistit jim odpovídající finanční podporu a míry 
spolufinancování; vítá návrh Komise zachovat kategorii „přechodové regiony“ a rozšířit 
její působnost;

10. připomíná svůj dlouhodobý názor, že přeshraniční iniciativy jsou důležité z hlediska 
udržitelného růstu a prosperity příhraničních regionů a z hlediska vyváženého rozvoje; 
bere na vědomí skutečnost, že programy přeshraniční spolupráce patří k nejúspěšnějším 
nástrojům financování EU; s politováním konstatuje, že návrhy Komise povedou 
k výraznému snížení ve financování programu Interreg, kdy se jeho podíl na strukturálních 
fondech sníží z 2,75 % na 2,5 %, a žádá namísto toho podíl ve výši 3 %; domnívá se, že ve 
VFR na období 2021–2027 je třeba naplánovat úroveň financování, jež bude ve stálých 
cenách přinejmenším stejná jako prostředky na období 2014–2020, aby se zajistilo 
dostatečné financování stávajících programů a nové iniciativy „meziregionální inovační 
investice“ v rámci programu Interreg;

11. vyzývá k tomu, aby podstatná část z navrhovaného finančního přídělu na reformní nástroj 
na program podpory reforem byla spíše použita ke zvýšení přídělu finančních prostředků 
na politiku soudržnosti a jejího cíle sociální, územní a hospodářské soudržnosti a současně 
tedy i na program Interreg; vyzývá k tomu, aby část této částky byla použita na zvýšení 
rozpočtu programu Evropského sociálního fondu Plus (ESF+);

12. konstatuje, že nižší míry spolufinancování ztíží příjemcům v určitých regionech a menších 
nebo méně rozvinutých členských státech situaci, pokud jde o zajištění spolufinancování 
investic EU, a že fondy ESI mohou ztratit svou atraktivitu, zejména tam, kde jsou míry 
spolufinancování EU nejnižší, a že nízké míry spolufinancování mohou způsobit veřejným 
rozpočtům členských států, které jsou vázány Paktem o stabilitě a růstu, potíže, především 
v regionech, ve kterých nový VFR navrhuje vyšší úroveň rozvoje než stávající VFR; pro 
méně rozvinuté regiony proto žádá míru spolufinancování ve výši 85 %, pro přechodové 
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regiony 60 %, pro rozvinutější regiony 50 %, pro Fond soudržnosti 85 % a pro Evropskou 
územní spolupráci/Interreg 85 %;

13. uvádí, že ustanovení by měla zajistit vhodnou vyváženost mezi úrovněmi vnitrostátního 
financování nebo případně rozšířit oblast působnosti fondu, je-li to třeba;

14. vítá posílení provázanosti VFR a rozpočtu EU s procesem evropského semestru, a zejména 
s řádnou správou ekonomických záležitostí a strukturálními reformami v členských státech 
v souladu s doporučeními pro jednotlivé země; v této souvislosti poukazuje na to, jak 
důležitý je program na podporu reforem z hlediska poskytování vhodné podpory 
přizpůsobené charakteristikám jednotlivých členských států s cílem podpořit jejich 
hospodářské a investiční prostředí;

15. vítá navrhované zavedení mechanismu v oblasti právního státu podle návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (COM(2018)0324);

16. zdůrazňuje, že zjednodušení postupů na úrovni EU i na vnitrostátních úrovních je naprosto 
nutné, má-li se vyhovět pravidlu pro zrušení závazku, a zajistit tak účinné provádění 
rozpočtu;

17. je přesvědčen, že nové investice a ustanovení o tematickém zaměření by měly lépe 
odpovídat místním a regionálním potřebám v členských státech s ohledem na různé stupně 
rozvoje území na úrovni NUTS 2 i NUTS 3 a na jejich typické zvláštnosti nebo zeměpisná 
znevýhodnění a současně by měly podporovat skutečnou hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost;

18. upozorňuje na uvolňování značných prostředků z Fondu solidarity EU v případech 
přírodních katastrof, což má výrazné rozpočtové důsledky;

19. domnívá se, že v návaznosti na Pařížskou dohodu by výdaje související s klimatem měly 
být výrazně navýšeny; vítá návrh Komise na zvýšení podílu výdajů EU, které přispívají 
k dosažení klimatických cílů, na 25 % a žádá, aby bylo vyvinuto další úsilí s cílem zvýšit 
tento podíl co nejdříve na 30 %.
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