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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. připomíná, že soudržnost je jedním z cílů Unie, jak je stanoveno v článku 3 Smlouvy 
o Evropské unii, a že je definována v článku 174 SFEU a je sdílenou pravomocí mezi 
Unií a členskými státy; zdůrazňuje, že politika soudržnosti je jednou z nejdůležitějších 
politik Unie a také její hlavní politikou v oblasti veřejných investic, na níž byl ve VFR 
2014–2020 vyčleněn rozpočet ve výši 351,8 mld. EUR, tj. třetina VFR, a že by tomu tak 
mělo být i v příštím VFR, v němž by nemělo docházet k dalším škrtům, a že na nové 
iniciativy Unie musí být vyčleněny nové a přiměřené finanční zdroje a tyto iniciativy 
musí být řešeny prostřednictvím postupu spolurozhodování;

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti je založena na politice solidarity, sleduje svůj cíl 
vyplývající ze Smlouvy a prosazuje a podporuje celkový harmonický rozvoj členských 
států a regionů, podporuje meziregionální spolupráci a usiluje o snižování 
hospodářských, sociálních a územních rozdílů mezi regiony EU a v jejich rámci 
a o zajištění toho, aby žádný region nezaostával, a to s ohledem na demografické výzvy; 
domnívá se, že vytváří růst a pracovní místa v celé Unii a přispívá k plnění klíčových 
cílů a priorit Unie, včetně klimatických a energetických cílů a cílů v oblasti 
inteligentního, udržitelného a inkluzivního hospodářského růstu; konstatuje, že 
adicionalita může vést k vyváženému a udržitelnému používání strukturálních fondů 
v kombinaci se všemi dostupnými zdroji včetně finančních nástrojů;

3. vítá skutečnost, že na období let 2007–2013 již nejsou zapotřebí žádné další platby a že 
nadále pokračuje zlepšování míry plnění prostředků na platby a urychlování výběru 
projektů a že rychlost výběru projektů na místě konečně dosáhla úrovně předcházejícího 
programového období, která v září 2019 dosahovala 83 %, a tato úroveň byla 
překonána; upozorňuje však na významné rozdíly mezi členskými státy, pokud jde 
o tuto úroveň, a vyzývá Komisi, aby členským státům, které zaostávají, nadále 
pomáhala při zlepšování jejich výsledků;

4. bere na vědomí nárůst prostředků na závazky o 2,5 % u podokruhu 1b v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 ve srovnání s rozpočtem EU na rok 2019, zatímco prostředky na 
platby jako celek byly navýšeny o 6,4 %;

5. vyzývá Radu a Komisi, aby se poučily ze současného programového období a zabránily 
jakýmkoli dalším krizím v oblasti plateb a budoucímu zpožďování plateb; připomíná 
skutečnost, že zpožděné zahájení programů a jejich provádění vedlo k nashromáždění 
žádostí o platbu;

6. zdůrazňuje, že nejvzdálenější regiony podle článku 349 SFEU využívají zvláštní 
opatření, zejména v rámci politiky soudržnosti, pokud jde o podmínky pro přístup 
k velmi potřebným a zásadním finančním prostředkům na podporu udržitelného rozvoje 
a k dosažení cílů udržitelného rozvoje, s ohledem na jejich hospodářskou a sociální 
situaci, vysoký strukturální dopad jejich zeměpisné vzdálenosti a jejich zvláštní 
vystavení dopadům spojeným se změnou klimatu;
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7. připomíná, že politika soudržnosti je jedním z nejdůležitějších nástrojů zaměřených na 
priority uvedené v návrhu rozpočtu Komise na rok 2020; zdůrazňuje návratnost investic 
v oblasti politiky soudržnosti, jelikož každé 1 investované euro vede k 2,74 EUR 
v oblasti růstu a tvorby pracovních míst;

8. připomíná, že k tomu, aby bylo možné dosáhnout cílů politiky soudržnosti, musí 
regionální, místní, městské i další orgány spolupracovat a zahájit dialog s organizacemi 
občanské společnosti, včetně univerzit, environmentálních organizací a skupin 
zaměřených na otázky etnické a náboženské rozmanitosti, věk, osoby se zdravotním 
postižením, sexuální orientace nebo genderové identity;

9. připomíná, že politika soudržnosti je užitečným nástrojem na podporu přijímání 
a integrace migrantů, a trvá na tom, že by rozpočet EU na rok 2020 měl přispívat k 
řešení výzev souvisejících s migrací v duchu solidarity;

10. žádá, aby proběhlo přeprogramování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 
v návaznosti na dohodu v rámci rozpočtového postupu na rok 2019 s cílem výrazně 
zvýšit úroveň prostředků na závazky; zdůrazňuje, že je zapotřebí financovat zvláštní 
opatření zaměřená na omezování exodu mladých lidí z méně rozvinutých regionů;

11. je znepokojen možnými dopady případného brexitu bez dohody a zejména případným 
negativními dopady na politiku soudržnosti a přeshraniční regiony; zdůrazňuje význam 
jednání o příštím VFR a v této souvislosti naléhavě žádá, aby rozpočtové dopady 
brexitu na politiku soudržnosti byly co možná nejvíce omezeny;

12. připomíná, že je důležité posilovat správní kapacitu místních a regionálních orgánů, což 
je klíčový prvek pro správnou přípravu a provádění projektů na místě;

13. konstatuje, že rozpočtový rok 2020 je posledním rokem současného období VFR, 
a zdůrazňuje proto význam přípravy nového finančního období a hladkého přizpůsobení 
se tomuto období;

14. vyjadřuje znepokojení nad tím, že v rámci VFR na období 2014–2020 nebude dosaženo 
cíle, aby bylo 20 % rozpočtu přiděleno na výdaje spojené s klimatem, a naléhavě 
vyzývá Komisi, aby významně navýšila podíl výdajů vyčleněných na klima v rozpočtu 
na rok 2020; vyzývá členské státy a regiony, aby řádně zohledňovaly významný přínos 
politiky soudržnosti pro investice do ochrany klimatu a k dosažení cíle Unie, pokud jde 
o výdaje spojené s klimatem, a zároveň zdůrazňuje, že je třeba dorovnat nedostatek 
prostředků v rozpočtu na klima ve výši 3,5 miliardy EUR a že je třeba zabránit tomu, 
aby se veřejné prostředky vynakládaly na fosilní paliva, s cílem dále usilovat o řešení 
změny klimatu ke splnění Pařížské dohody;

15. domnívá se, že by měla být také poskytnuta dodatečná podpora opatřením se zvláštním 
zaměřením na zdravotní a environmentální aspekty, které by mohly vyplývat 
z požadavků souvisejících s transformací energetiky, jako je vyřazování z provozu 
jaderných elektráren; připomíná, že je třeba dekarbonizovat 41 regionů závislých na 
uhlí prostřednictvím rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pracovníků v uhelném 
odvětví a zajistit spravedlivý přechod k udržitelnému hospodářství prostřednictvím 
zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci, na který budou v rozpočtu vyčleněny 
dostatečné prostředky, aby se zajistil spravedlivý přechod na hospodářství s nulovými 
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emisemi uhlíku do roku 2050;

16. konstatuje, že pokud jde o převody do Nástroje pro propojení Evropy, bude rok 2020 
druhým rokem, v němž bude možné požádat o další platby předběžného financování na 
činnosti zahájené v roce 2014, 2015 nebo 2016, a posledním rokem pro přerozdělení 
nevyužitých prostředků;

17. zdůrazňuje, že politika soudržnosti by neměla projít žádnou proměnou, která by mohla 
ohrozit schopnost strukturálních a investičních fondů dosahovat jejich cílů;

18. bere na vědomí, že program na podporu strukturálních reforem bude financován 
s použitím celkového rozpětí pro závazky; varuje, že by k navyšování finančních 
prostředků nemělo docházet na úkor politiky soudržnosti; připomíná, že by nové 
iniciativy Unie měly být financovány z nových dodatečných zdrojů, a nikoli na úkor 
dlouhodobých politik Unie; konstatuje, že politika soudržnosti a správa ekonomických 
záležitostí mohou mít různé cíle a že by reformy měly řádně zohledňovat územní 
dopady;

19. lituje snížení prostředků ve Fondu soudržnosti ve srovnání s předchozími 
programovými obdobími a připomíná riziko zvětšujících se rozdílů v oblasti rozvoje, 
pokud jde o základní infrastrukturu, a to zejména dopravní; vyzývá k pružnějším 
rozpočtovým mechanismům, které by usnadnily přerozdělování finančních zdrojů na 
dodatečné investice do základní infrastruktury, a to zejména infrastruktury TEN-T, jež 
představuje hnací sílu pohánějící hospodářskou, sociální a územní inkluzi na úrovni 
Unie v těch členských státech, které zřetelně zaostávají;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily transparentní, spravedlivé a odpovědné 
využívání zdrojů Unie.
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