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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 
víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích1 zdůraznil, že rozpočet EU a zejména 
výdaje na politiku soudržnosti představují mocný nástroj ke zvýšení strategických investic 
s evropskou přidanou hodnotou a k obnově růstu a konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství;

B. vzhledem k tomu, že víceletý finanční rámec na období 2014–2020 je třeba považovat 
za hlavní nástroj určující, zda jsou cíle EU do roku 2020 dostatečně plněny, 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, 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, stát se přístupnější pro příjemce, a v důsledku toho i více 
nákladově efektivní;

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 
flexibilitu při stanovování cílů a investičních priorit, aniž by byly ovlivněny investice 
např. do výzkumu a vývoje a inovací, které jsou 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 Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 8. června 2011 
o Investování do budoucna: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0245.
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konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu1 potvrdil svůj závazek prosazovat 
silnější politiku soudržnosti EU, přičemž klade důraz na přidělení náležité výše finančních 
prostředků;

I. částka 376 miliard EUR určená na politiku soudržnosti EU, jak navrhuje Komise ve svém 
návrhu nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, by měla 
být považována za minimální pevnou výši financování, a proto by měla být určující pro 
budoucí vyjednávací pozici Parlamentu.

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.


