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NÁVRHY

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

1. považuje za nezbytné rozlišovat mezi diskusemi o VFR a diskusemi o jediném právním 
základě pro opatření EU, včetně opatření týkajících se politiky soudržnosti, s ohledem na 
ustanovení Smluv a úlohu Evropského parlamentu v obou postupech; 

2. zastává názor, že pracovní činnost v oblasti VFR by za žádných okolností neměla 
zasahovat do přípravy nařízení, která určují oblast působnosti podpory a pravidla pro
provádění každého fondu, a tudíž by měla respektovat úlohu Evropského parlamentu při 
jednání o právním základě politiky soudržnosti; vyjadřuje hluboké politování nad 
skutečností, že jednání o VFR na období let 2014–2020 neproběhla podle této zásady, což 
vedlo k tomu, že práce na VFR měla značný dopad na legislativní jednání o nařízeních 
týkajících se politiky soudržnosti, pokud jde jak o jejich obsah, tak o časový 
harmonogram;

3. zdůrazňuje, že diskuse o zdrojích určených pro politiku soudržnosti by měla vycházet 
z analýzy potřeb a zohlednit hodnocení provádění této politiky v předchozím 
programovém období; připomíná, že politika soudržnosti je investiční politikou, která 
podporuje hospodářský růst, a proto nabude na významu jakožto nástroj EU pro podporu 
růstu, tvorbu pracovních míst, podnícení veřejných investic a snížení sociální nerovnosti;

4. poukazuje na to, že při rozdělení zdrojů na jednotlivé roky VFR (definice „stropů“) by 
měla být zvážena dynamická povaha politiky soudržnosti, zejména postupy týkající se 
přípravy programů a provádění a datum uzavření programů, s cílem umožnit co 
nejpřesnější úroveň plateb v každém roce;

5. je hluboce znepokojen tím, že výše nesplacených faktur na konci roku setrvale roste, 
a domnívá se, že politika soudržnosti je nejvíce zasažena mezerou v rozpočtu EU; vyzývá 
proto ke strukturální reformě rozpočtu EU, včetně reformy vlastních zdrojů.


