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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. lituje toho, že se rozpočet Unie stal v 

posledních letech vedlejší obětí dvojakého 

chování členských států, na jehož základě 

považovaly svůj příspěvek do rozpočtu 

Unie považovaly za zátěž a nakládaly s 

ním jako s upravitelnou proměnnou; vyzývá 

v této souvislosti k větší flexibilitě u výdajů 

členských států v určitých oblastech, jako 

jsou investice v rámci Evropského fondu 

pro strategické investice (EFSI) a boj 

proti nezaměstnanosti, chudobě a 

nerovnosti, a to také vzhledem k nutnosti 

vypořádat se s objevujícími se 

bezpečnostními hrozbami a s migrační a 

uprchlickou krizí; zdůrazňuje, že rozpočet 

EU jako investiční rozpočet může přinášet 

obzvlášť velkou přidanou hodnotu tím, že 

podněcuje růst, konkurenceschopnost a 

vytváření pracovních míst v členských 

státech; upozorňuje, že je nutno, aby 

příspěvky členských států do rozpočtu 

Unie nebyly považovány za upravitelnou 

proměnnou, která se řídí 

makroekonomickými podmínkami; znovu 

také připomíná přidanou hodnotu rozpočtu 

Unie, pokud jde o synergie a úspory z 

rozsahu; zdůrazňuje zvláštní situaci 

izolovaných a okrajových regionů a 

domnívá se, že příspěvek členských států 

do rozpočtu EU by neměl být započítáván 

při výpočtu jejich strukturálních schodků; 

6. lituje toho, že se rozpočet Unie stal v 

posledních letech vedlejší obětí dvojakého 

chování členských států, na jehož základě 

považovaly svůj příspěvek do rozpočtu 

Unie považovaly za zátěž a nakládaly s 

ním jako s upravitelnou proměnnou; 

zdůrazňuje, že rozpočet EU jako investiční 

rozpočet může přinášet obzvlášť velkou 

přidanou hodnotu tím, že podněcuje růst, 

konkurenceschopnost a vytváření 

pracovních míst v členských státech; 

upozorňuje, že je nutno, aby příspěvky 

členských států do rozpočtu Unie nebyly 

považovány za upravitelnou proměnnou, 

která se řídí makroekonomickými 

podmínkami; znovu také připomíná 

přidanou hodnotu rozpočtu Unie, pokud 

jde o synergie a úspory z rozsahu; 

zdůrazňuje zvláštní situaci izolovaných a 

okrajových regionů; 
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