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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. domnívá se, že politika soudržnosti EU 

(strukturální fondy a Fond soudržnosti) je 

strategickým nástrojem pro investice, 

udržitelný růst a konkurenceschopnost a je 

hlavním pilířem evropské solidarity, který 

má nesporný evropský přínos; rovněž bere 

na vědomí výrazné pozitivní vedlejší 

účinky prostředků na podporu soudržnosti 

pro všechny členské státy; trvá na tom, že 

EU by měla mít možnost spolehnout se na 

stabilní, solidní a udržitelný finanční 

rámec, aby se účinně omezila 

makroekonomická nerovnováha v EU 

a přispělo se k hospodářské, sociální 

a územní soudržnosti; s ohledem na 

naléhavou potřebu zajistit veřejné investice 

do růstu a pracovních míst znovu potvrzuje 

svůj postoj, že financování určené na 

politiku soudržnosti by mělo být 

zachováno přinejmenším na stejné úrovni 

jako v období 2007–2013 a že by mělo být 

i nadále dostupné všem regionům v EU, 

zejména pak méně rozvinutým regionům; 

schvaluje návrh Komise, aby bylo 25 % 

celkového objemu prostředků přidělených 

na politiku soudržnosti vyhrazeno pro 

ESF; 
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