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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. vyzdvihuje strategickou roli, kterou silná politika soudržnosti orientovaná na výsledek 
hraje při vytváření pracovních míst a podpoře hospodářského růstu v celé Unii; 
zdůrazňuje, že strukturální fondy a Fond soudržnosti jsou významnou součástí 
veřejných investic v členských státech a v jejich regionech; 

2. je znepokojen tím, že nejistota související s přijetím VFR představuje překážku pro 
jakékoli vážnější rozpočtové plánování, což je dost znepokojivé vzhledem k tomu, že 
v roce 2014 začíná nové programové období, a má to dopad zejména na politiku 
soudržnosti;

3. vítá Komisí předložený návrh opravného rozpočtu 2/2013 v celkové výši 11,2 miliard 
EUR, z nichž je 9 miliard EUR určeno na politiku soudržnosti; považuje jej za první 
krok ve snaze vypořádat se se schodkem plateb, ale zdůrazňuje, že tato částka na 
pokrytí veškerých neuhrazených žádostí o platby z roku 2012 nestačí; naléhavě 
vyzývá Radu, aby návrh opravného rozpočtu 2/2013 přijala co nejdříve;

4. žádá Komisi a členské státy, aby se účinně zabývaly administrativními nedostatky při 
provádění politiky soudržnosti v praxi a zajistily náležitou úroveň absorpce a 
smysluplného dosahování cílů a stanovených výsledků; vyzývá proto Komisi, aby i 
nadále poskytovala pomoc nezbytnou pro dosažení těchto cílů;

5. domnívá se, že příští programové období skýtá možnost dále zlepšovat pozitivní 
dopady politiky soudržnosti, a trvá na tom, že příprava programů a dohod o partnerství 
by v zájmu jejich úspěšného provádění od 1. ledna 2014 a plynulého přechodu na 
příští programové období měla proběhnout co nejdříve.


