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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 rozpočet EU je především investičním rozpočtem, kdy je 94 % jeho 
celkového objemu reinvestováno v členských státech, a že místní a regionální orgány 
nesou odpovědnost za podstatnou část veřejných výdajů v Evropě;

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti plní zásadní úlohu při podpoře hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, podporuje vytváření pracovních míst a růst a snižuje 
makroekonomické nerovnosti;

3. vyzývá k tomu, aby se prioritou stalo dosažení součinnosti mezi rozpočty EU, členských 
států a místními a regionálními rozpočty; žádá Komisi, aby poskytla jednoznačné věcné
údaje o tom, jak by mohla být posílena úloha  rozpočtu EU při stimulaci investic na 
různých úrovních; vyzývá členské státy, aby na všech úrovních v plné míře využily 
dodatečné možnosti financování, které poskytuje Evropská investiční banka a nový 
nástroj, kterým jsou projektové dluhopisy; dále vítá skutečnost, že uplatňování finančních 
nástrojů se rozšiřuje v rámci politiky soudržnosti na všechny tematické cíle a všechny 
fondy SSR;

4. vyjadřuje obavy, že škrty ve financování politiky soudržnosti v příštím VFR oslabí 
schopnost celostátních, regionálních a místních orgánů investovat do inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího začlenění; zdůrazňuje, že financování politiky 
soudržnosti by mělo být přinejmenším zachováno na stávající úrovni;

5.   vybízí orgány a instituce k tomu, aby upravily stávající ustanovení, aby tak regiony 
některých členských států, jež jsou obzvláště zasaženy finanční krizí, mohly dále posilovat 
svou kapacitu, pokud jde o využívání prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu 
soudržnosti, a předcházet tak rozsáhlému očekávanému rušení závazků;

6. zdůrazňuje, že makroekonomická podmíněnost není přijatelná, neboť by mohla vést k 
problémům při provádění politiky soudržnosti a případně ohrozit dodržení dlouhodobých 
závazků; znovu opakuje, že zavedení makroekonomické podmíněnosti by postihlo ty 
regiony, které pomoc nejvíce potřebují, a zdůrazňuje, že místní a regionální orgány by 
neměly být trestány za potíže, které existují na úrovni členského státu; dále zdůrazňuje 
svůj nesouhlas s výkonnostní rezervou, která by mohla odrazovat regiony od výběru 
ambicióznějších a inovativních projektů, neboť by se raději přikláněly k projektům se 
snadněji dosažitelnými cíli;

7. vyjadřuje přesvědčení, že je zapotřebí se tematicky zaměřit na omezený počet priorit; 
zdůrazňuje však, že je nutná flexibilita, aby mohly členské státy a regiony co nejúčinněji 
reagovat na společné cíle a současně zohledňovat územní, hospodářská a sociální 
specifika. 
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