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NÁVRHY

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

1. domnívá se, že fiskální konsolidace musí být vyvážena investicemi, které jsou na jedné 
straně třeba ke splnění cílů stanovených ve smlouvách a na druhé straně ke kompenzaci 
negativních dopadů stávající krize;

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti již dlouho prokazuje svůj přínos jakožto investiční 
nástroj k účinnému dosažení růstu a vytváření pracovních míst, a to tím, že cíleně 
uspokojuje investiční potřeby regionů, čímž přispívá nejen k odstraňování nerovností mezi 
regiony, ale také k ekonomickému oživení a rozvoji Unie jako celku;

3. s obavami si všímá toho, že urychlení provádění většiny programů v rámci okruhu 1b 
vedlo na konci roku 2011 k podstatnému nahromadění nevyřízených plateb, což bude 
nutné řešit vyčleněním odpovídajícího množství prostředků na platby v roce 2012;

4. vyjadřuje rovněž obavy na tím, že tyto nedostatky se pravděpodobně v roce 2013 zhorší, 
neboť se předpokládá další urychlení provádění programů v rámci okruhu 1b; vyzývá 
Radu a Komisi, aby okamžitě spolu s Parlamentem provedly analýzu a hodnocení údajů
a požadavků s cílem neohrozit provádění programů v roce 2013; poukazuje na to, že 
nedostatek prostředků na platby by mohl ohrozit i programy, které v současné době dobře 
fungují;

5. vyzývá rovněž Radu a Komisi, aby pečlivě vyhodnotily skutečné potřeby, pokud jde
o platby na rok 2013 v rámci okruhu 1b, neprováděly žádné škrty, které jsou nerealistické 
či nemohou být řádně odůvodněny a aby nepřijímaly žádná rozhodnutí, která by byla
v rozporu s výhledy, které poskytly samotné členské státy a z nichž Komise vycházela při 
vypracování návrhu rozpočtu; v této souvislosti zdůrazňuje, že se postaví proti jakémukoli 
snížení výše plateb oproti potřebám, které odhadla Komise na tomto základě.


