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NÁVRHY

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

– s ohledem na čl. 312 odst. 2  Smlouvy o fungování Evropské Unie (SFEU), který stanoví, 
že Rada přijme jednohlasně nařízení, jímž se stanoví víceletý finanční rámec, poté co obdrží 
souhlas Evropského parlamentu, který rozhodne absolutní většinou,

– s ohledem na čl. 312 odst. 3 SFEU, který jasně uvádí, že víceletý finanční rámec stanoví 
výši ročních stropů prostředků na závazky podle kategorie výdajů a výši ročních stropů 
prostředků na platby, což vyžaduje, aby Parlament i Rada dodržovaly svou úlohu 
v jednání o víceletém finančním rámci, která vychází ze Smlouvy, a daly prostor pro 
jednání o koncepci budoucí politiky soudržnosti, které má podle článku 177 SFEU 
proběhnout řádným legislativním postupem,

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 13. června 2012 
o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích zdůraznil, že rozpočet EU a zejména 
výdaje na politiku soudržnosti představují mocný nástroj ke zvýšení strategických investic 
s prokázanou evropskou přidanou hodnotou a k obnově růstu a konkurenceschopnosti 
evropského hospodářství prostřednictvím vytváření pracovních míst pro občany EU 
a z toho vyplývajícím zlepšováním kvality života;

B. vzhledem k tomu, že víceletý finanční rámec na období 2014–2020 je třeba považovat 
za hlavní nástroj k plnění cílů EU do roku 2020 na celém území EU i k dosažení 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti; vzhledem k tomu, že by se měl také 
zaměřovat na proměnu cílů EU, na nichž se dohodly hlavy států a vlád, v konkrétní 
a skutečné činnosti, je nutné, aby se současná jednání oprostila od krizové logiky a aby 
se při nich usilovalo o sestavení zdravého a rozumného rozpočtu, který zajistí růst 
a zaměstnanost a nakonec poskytne občanům EU i vysoký životní standard a bezpečnost;

C. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti EU je mechanismem přispívajícím ke skutečné 
účasti regionů EU na jednotném trhu a hlavní reakcí EU na přetrvávající hospodářské, 
sociální a územní rozdíly mezi regiony je třeba, aby byla i nadále považována za hlavní 
pilíř evropské solidarity;

D. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti nicméně vyžaduje reformy, díky nimž 
by se měla více zaměřit na výsledky, více se tematicky soustředit, stát se přístupnější pro 
příjemce, a v důsledku toho i více nákladově efektivní, co se týče realizovaných investic;

E. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti by měla umožňovat spravedlivý přístup 
ke zdrojům a reagovat na skutečné rozvojové potřeby všech regionů EU, což vyžaduje 
také flexibilitu k řešení specifickým potřeb regionů při stanovování cílů a investičních 
priorit, aniž by byly ovlivněny investice např. do výzkumu a vývoje a inovací, které jsou 



PE492.590v04-00 4/6 AD\914091CS.doc

CS

hlavním nástrojem přispívajícím k plnění cílů strategie EU 2020, která musí být patřičně 
propojena s politikou soudržnosti, tedy prostřednictvím „cesty ke špičkovému výzkumu“;

F. vzhledem k tomu, že je zřejmé, že politika soudržnosti bude užitečná a účinná pouze, 
pokud se bude opírat o stabilní, pevný a udržitelný finanční rámec; s ohledem na to, 
že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 8. června 2011 o Investování do 
budoucna: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou 
a inkluzivní Evropu potvrdil svůj závazek prosazovat silnější politiku soudržnosti EU, 
přičemž klade důraz na přidělení odpovídající výše finančních prostředků, přinejmenším 
na stejné úrovni, jako výše odsouhlasené pro současné programové období 2007–2013;

G. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti EU je rozvojovou politikou a strategickým 
nástrojem pro investice, růst a konkurenceschopnost s nezpochybnitelnou evropskou 
přidanou hodnotou, která přispívá k růstu a vytváření pracovních míst v celé Unii 
a napomáhá překonávat současnou hospodářskou a finanční krizi, přičemž tento nástroj 
rozhodně přispívá k různým vnitrostátním programům obnovy a usiluje o podporu inovací 
a odstranění rozdílů mezi evropskými regiony;

H. vzhledem k tomu, že neexistuje přímá spojitost mezi regionální výkonností politiky 
a makroekonomickou výkonností členského státu, a vzhledem k tomu, že regiony by 
neměly být postihovány za nedodržování postupů týkajících se správy ekonomických 
záležitostí na celostátní úrovni; vzhledem k tomu, že uložení dalších sankcí by mohlo 
prohloubit problémy zemí, které se již potýkají s makroekonomickými potížemi, a proto 
jsou makroekonomické podmíněnosti v rámci financování politiky soudržnosti 
nepřípustné;

I. vzhledem k tomu, že vyjadřuje politování nad návrhem Komise snížit o 47 % konkrétní 
dodatečné finanční prostředky pro nejvzdálenější a nejméně osídlené regiony a věří, že 
by měla být zachována stejná výše finančních prostředků, jako v předcházejících 
programových obdobích;

J. vzhledem k tomu, že jak příjemci tak čistí plátci mají z politiky soudržnosti prospěch;

K. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti podporuje opatření na sjednocení sociálních 
a ekonomických podmínek ve všech regionech EU, pokud se zřizují nové tematické 
fondy, neměly by rozbourat národní finanční rámce, jelikož by se tím negativně ovlivnily 
výstupy a výsledky politiky soudržnosti v jednotlivých členských státech;

i. zdůrazňuje, že Evropský parlament zastává postoj, že financování politiky soudržnosti by 
mělo být zachováno přinejmenším na úrovni období 2007–2013, konkrétně 
354 815 miliard EUR v cenách na rok 2011 (kromě nástroje pro propojení Evropy), což je 
naprosto minimální pevná výše financování, a proto je určující pro budoucí vyjednávací 
pozici Parlamentu;

ii. Připomíná, že všechny otázky související s koncepcí politiky soudržnosti musí být 
projednávány v rámci probíhajících řádných legislativních postupů legislativního balíčku 
na období 2014–2020 a že nařízení o VFR by se mělo výhradně zabývat výší 
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a kategoriemi výdajů;

iii. Připomíná, že ustanovení čl. 312 odst. 5 SFEU vyžadují, aby Parlament, Rada a Komise 
podnikly jakákoli opatření na usnadnění přijetí finančního rámce prostřednictvím 
použitelných postupů, a že za tímto účelem by Rada měla zajistit, aby Parlament byl 
dopředu informován o právních nástrojích, které mu Rada hodlá předložit k souhlasu.



PE492.590v04-00 6/6 AD\914091CS.doc

CS

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí 19.9.2012

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

38
2
1

Členové přítomní při konečném 
hlasování

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor 
Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Ryszard Czarnecki, Francesco De 
Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, 
Filiz Hakaeva Hyusmenova, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca 
Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona 
Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana 
Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, 
Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Ewald Stadler, 
Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van 
Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Andrey Kovatchev, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Derek Vaughan


