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Předmět: Úloha politiky soudržnosti při řešení socioekonomických důsledků pandemie COVID-19

Politika soudržnosti již v reakci na pandemii COVID-19 podnikla významné kroky. V březnu a dubnu 
byly přijaty legislativní akty, na jejichž základě bylo z ESI fondů poskytnuto 37 miliard EUR na 
investice do systémů veřejného zdraví a do malých a středních podniků a na rozsáhlejší opatření ke 
zvýšení flexibility.

Nový plán obnovy by měl být založen na solidaritě, soudržnosti a konvergenci a musí být z velké části 
podpořen novým víceletým finančním rámcem:

1. Vzhledem k tomu, že se včasné přijetí nových předpisů do konce tohoto roku ukazuje jako 
nepravděpodobné, navrhne Komise přechodná ustanovení pro všechny evropské strukturální a 
investiční fondy (fondy ESI) jako součást pohotovostního plánu, aby předešla závažným 
výpadkům k 1. lednu 2021? Zvažuje Komise, že by v rámci těchto přechodných opatření poskytla 
další flexibilitu a zjednodušení?

2. Může Komise zaručit, že prostředky přidělené na politiku soudržnosti na období 2021–2027 
nebudou použity na přímé investice související s krizí, pokud na prostředky přidělené v rámci cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost nebudou získány další nové zdroje? Mohla by Komise vysvětlit 
důvody a mechanismy nového návrhu VFR?

3. Jakou roli by v novém plánu obnovy měla mít politika soudržnosti? Je Komise připravena 
obhajovat pro politiku soudržnosti větší rozpočet, který jí umožní hrát významnou a soudržnou 
úlohu při obnově po krizi, aniž by v nadcházejících letech byly ohroženy jiné důležité cíle politiky 
soudržnosti? Zvážila by Komise vyloučení výdajů souvisejících s politikou soudržnosti na období 
2021–2027 z Paktu o stabilitě a růstu? Jak dlouho by v rámci plánu obnovy zůstala zachována 
flexibilita a zjednodušení? Jak hodlá Komise cílit svá opatření na nejpotřebnější regiony, skupiny 
a odvětví tak, aby nebyly opomenuty například ostrovy a nejvzdálenější regiony?

4. Uvažuje Komise o dalších opatřeních, která by se zavedla v případě  vyšší moci , jako je 
například možnost zřídit v rámci fondů ESI „pohotovostní rezervu pro soudržnost“, aby se posílila 
schopnost reakce na krizi, aniž by to narušilo plánované investice? Posoudila by také možnost 
zahrnutí nevyužitého ročního předběžného financování a procentního podílu zrušených ročních 
závazků do takového nástroje, přičemž částky by byly zvlášť účelově vázány na členské státy 
původu podle jejich kumulovaného předběžného financování a zrušených závazků?
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