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NÁVRHY

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

1. připomíná, že strategie Evropa 2020 byla vytvořena jako hlavní nástroj pro vyvedení 
evropských ekonomik z hospodářské krize a že za základní nástroje k dosažení jejích cílů 
jsou považovány regionální politika a politika soudržnosti díky jejich rozpočtovému 
rozměru a přístupu založeném na víceúrovňové správě; domnívá se proto, že 
nejvzdálenější regiony, jež jsou nedílnou součástí Unie, by měly hrát při plnění cílů 
strategie Evropa 2020 významnou úlohu, a z tohoto důvodu by jim měly být přiděleny 
finanční prostředky potřebné k tomu, aby se zohlednila jejich odlehlost, ostrovní povaha, 
malá rozloha, složitý povrch a podnebí a hospodářská závislost na malém množství 
produktů, jak se uvádí v článku 349 SFEU, a že tato finanční podpora jim umožní plně se 
zapojit do nové hospodářské a rozpočtové strategie Evropské unie na období do roku 
2020, a to nejen k jejich vlastnímu prospěchu, ale i ke prospěchu celé EU;

2. vyjadřuje politování nad tím, že škrty navrhované Komisí ve víceletém finančním rámci 
na období 2014–2020 se týkají celého spektra opatření a cílů politiky soudržnosti (–5.1% 
ve stálých cenách roku 20111) a že nebyly ušetřeny ani dodatečné prostředky pro 
nejvzdálenější regiony; zdůrazňuje, že celkovou výši škrtů pro nejvzdálenější regiony není 
možné určit, protože zvláštní příspěvek ve výši 926 milionů EUR bude v příštím VFR 
určen nejen jim, ale i řídce osídleným severským oblastem, jak je uvedeno v protokolu 
č. 6 Smlouvy o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska; konstatuje však, že dodatečné 
finanční prostředky vyčleněné na nejvzdálenější regiony i severské, řídce osídlené oblasti 
na období 2014–2020 (926 milionů EUR) představují přibližně 50 % částky poskytnuté 
v období 2007–2013 (1 738 milionů EUR);

3. připomíná, že by měla být ve prospěch nejvzdálenějších regionů přijata zvláštní opatření 
a vyčleněny dodatečné finanční prostředky, aby byla kompenzována znevýhodnění 
vyplývající z faktorů uvedených v článku 349 Smlouvy; domnívá se, že stanovení stropu 
spolufinancování pro nejvzdálenější regiony ve výši 85 % představuje v tomto ohledu 
krok správným směrem, a vybízí Komisi, aby stanovila další způsoby, jak těmto regionům 
pomoci, zejména pokud jim budou na příští programové období sníženy finanční 
prostředky;

4. zdůrazňuje, že v souladu se závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti je zapotřebí zvýšit flexibilitu nástrojů politiky soudržnosti tak, aby tyto 
nástroje umožnily i ve zvláštních zeměpisných a demografických podmínkách dosáhnout 
pomocí investic takové úrovně růstu a rozvoje, která bude v souladu s cíli strategie EU 
2020;

5. zdůrazňuje, že musí být zajištěna součinnost mezi finančními prostředky politiky 
soudržnosti a rámcovým programem pro výzkum a rozvoj, aby se posílil rozvoj 
nejvzdálenějších regionů a napravilo se nedostatečné využívání prostředků určených na 

                                               
1 Všechny číselné údaje uvedené v tomto stanovisku vychází z výpočtů, které poskytlo ředitelství pro rozvoj,
koordinaci a komunikaci politiky soudržnosti na GŘ REGIO Evropské komise.
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výzkum;

6. vyjadřuje politování nad tím, že došlo ke škrtům v ostatních oblastech soudržnosti –
Komise konkrétně navrhuje v příštím programovém období celkové snížení financování 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti o 5,1 % ve stálých cenách roku 2011, přičemž 
finanční prostředky pro konvergenční regiony budou sníženy o 20,2 % (vyjma 
přechodových regionů), prostředky na konkurenceschopnost regionů o 5,6 % a prostředky 
ve Fondu soudržnosti o 2,9%;

7. vítá plán Komise začlenit do VFR na období 2014–2020 rozpočtovou položku 
„Nejvzdálenější regiony a regiony s velmi nízkou hustotou obyvatel“, protože se tím 
vytvoří jasnější vazba mezi prostředky přidělenými těmto regionům a jejich cíli;

8. upozorňuje, že v návrhu příštího víceletého finančního rámce musí být zohledněna 
skutečnost, že některá evropská území získají v období 2014–2020 status 
„nejvzdálenějších regionů“; žádá Komisi, aby v tomto ohledu upravila své rozpočtové 
výhledy.
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