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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, 
který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že soudržnost je jedním z cílů EU, jak je  stanoveno v článku 3 Smlouvy o 
Evropské unii, a že je definována v článku 174 SFEU a je sdílenou pravomocí mezi 
EU a členskými státy; zdůrazňuje, že politika soudržnosti je jednou z nejdůležitějších 
politik Evropské unie a také její hlavní politikou v oblasti veřejných investic, na níž 
byl v období let 2014–2020 vyčleněn rozpočet ve výši 351,8 mld. EUR, tj. třetina 
VFR;

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti je založena na politice solidarity, sleduje svůj cíl 
vyplývající ze smluv a prosazuje a podporuje celkový harmonický rozvoj členských 
států a regionů a usiluje o snižování hospodářských, sociálních a územních rozdílů 
mezi regiony EU a v jejich rámci a o zajištění toho, aby žádný region nezaostával; 
domnívá se, že vytváří růst a pracovní místa v celé Unii a přispívá k plnění klíčových 
cílů a priorit Unie, včetně klimatických a energetických cílů a cílů v oblasti 
inteligentního, udržitelného a inkluzivního hospodářského růstu;

3. připomíná, že politika soudržnosti je jedním z nejdůležitějších nástrojů zaměřených na 
priority uvedené v návrhu rozpočtu Komise na rok 2020; 

4. vítá skutečnost, že na období let 2007–2013 již nejsou zapotřebí žádné další platby a 
že nadále pokračuje zlepšování míry plnění prostředků na platby a urychlování výběru 
projektů a že bylo konečně dosaženo úrovně předcházejícího programového období, 
která v lednu 2019 dosahovala 75 %;  

5. bere na vědomí nárůst prostředků na závazky o 2,5 % u podokruhu 1b v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 ve srovnání s rozpočtem na rok 2019, zatímco prostředky na 
platby byly celkem navýšeny o 6,4 %;

6. vyzývá Komisi a Radu, aby se poučily ze současného programového období a 
zabránily jakýmkoli dalším krizím v oblasti plateb; 

7. konstatuje, že pokud jde o převody do Nástroje pro propojení Evropy, bude rok 2020 
druhým rokem, v němž bude možné požádat o další platby předběžného financování 
na činnosti zahájené v roce 2014, 2015 nebo 2016, a posledním rokem pro 
přerozdělení nevyužitých prostředků;

8. bere na vědomí, že program na podporu strukturálních reforem bude financován s 
použitím celkového rozpětí pro závazky; varuje, že by zvýšení neměla být na úkor 
politiky soudržnosti;

9. žádá, aby proběhlo přeprogramování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 
v návaznosti na dohodu v rámci rozpočtového postupu na rok 2019 s cílem zvýšit 
úroveň prostředků na závazky; 

10. vyzývá Komisi, aby zajistila transparentní, spravedlivé a odpovědné využívání zdrojů 
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Unie.


