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Věc: Stanovisko k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III 
(2019/2213 (BUD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj byl v rámci výše uvedeného postupu požádán o předložení 
stanoviska Vašemu výboru. V rámci písemného postupu koordinátorů dne 23. března 2020 se 
výbor rozhodl předat toto stanovisko ve formě dopisu.

Během uvedeného postupu se Výbor pro regionální rozvoj rozhodl vyzvat Rozpočtový výbor 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil níže uvedené návrhy.

S pozdravem 

Younous Omarjee
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NÁVRHY

A. protože posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti patří podle článku 174 
SFEU mezi hlavní prvky harmonického rozvoje Unie, nemělo by se stát, že by víceletý 
finanční rámec jako takový tento cíl plně nepodporoval;

1. zdůrazňuje, že rozpočet EU na rok 2021 bude prvním rozpočtem EU podle VFR 2021–
2027, a proto by měl vyslat jasný signál a jasně prezentovat postoj Parlament na příštích 
sedm let a měl by odrážet politické priority Unie a zajistit provádění programů EU, 
které podporují a prohlubují hospodářskou, sociální a územní soudržnost; připomíná, že 
tyto programy a politiky výrazně podporují a rozvíjejí udržitelná řešení pro hospodářský 
růst, investice a konkurenceschopnosti a pro bezpečné pracovní a životní podmínky 
občanů, včetně rovných příležitostí a nediskriminace;

2. domnívá se, že investice prováděné v rámci politiky soudržnosti a regionálního rozvoje 
mají velmi vysokou přidanou hodnotu, pokud jde o podíl financování v celé Evropské 
unii, a přispívají k realizaci priorit a cílů EU, jako je Zelená dohoda, inovace a digitální 
ekonomika; zdůrazňuje, že udržitelný rozvoj, hospodářský růst a soustavné úsilí o 
celkovou inkluzivní soudržnost cestou snižování rozdílů a nerovnosti v členských 
státech a regionech Evropy jsou univerzálními a elementárními cíli existence Evropské 
unie;

3. opakuje, že ke splnění těchto cílů a k hladké realizaci ambiciózní, spravedlivé a 
inkluzivní transformace a dosažení klimatické neutrality Evropy je zapotřebí mít 
dostatek finančních prostředků; v této souvislosti poukazuje na to, že politika 
soudržnosti přispívá k výzkumným a inovačním činnostem, které napomáhají transferu 
pokročilých technologií;  konstatuje, že Fond pro spravedlivou transformaci (FST) musí 
být vybaven adekvátními finančními prostředky, aby nikdo nezůstal bez pomoci a aby 
fond mohl být účinně prováděn v členských státech a chránit občany nejen v uhelných 
regionech a oblastech znečištěných průmyslovou výrobou, ale také v ostrovních a 
odlehlých oblastech, které jsou klimatickou transformací nejvíce ohroženy; v této 
souvislosti poukazuje na to, že je nutné zabezpečit finanční zdroje již pro rok 2021, aby 
nedošlo k narušení „tradičních“ ústředních politik, jako je politika soudržnosti a 
společná zemědělská politika; dále opakuje svůj požadavek, aby byl vypracován 
nouzový plán kontinuity financování pro případ, že by současný VFR musel být 
prodloužen i na období po roce 2020, a žádá Komisi, aby takový plán předložila co 
nejdříve, a zamezila tak zpoždění při zahajování nových programů a zajistila 
bezproblémové pokračování podpory;

4. konstatuje, že hospodářský dopad epidemie Covid-19 v roce 2020 podle prognóz 
způsobí ve více než jednom členském státě nová období recese, a proto by v rozpočtu 
EU na rok 2021 měly být na tento účel přiděleny mimořádné finanční zdroje.


