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NÁVRHY

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

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet EU nadále podporoval oživení, sbližování, spravedlivý 
a inkluzivní udržitelný růst, konkurenceschopnost evropského hospodářství a další 
priority EU, jako je sociální, hospodářská a územní soudržnost, regionální rozvoj, 
klimatická opatření, digitalizace a inovace, bezpečnost a řízení migrace, a současně 
konstatuje, že pandemie COVID-19 připravila novou nečekanou výzvu, na níž musí EU 
a členské státy rázně reagovat a najít řešení na úrovni EU;

2. připomíná, že soudržnost je oblastí, v níž se EU o pravomoci dělí s členskými státy, a že 
jako jedna z hlavních politik financovaná formou veřejných investic bude hrát 
významnou roli při oživení po pandemii COVID-19; zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
je založena na solidaritě a má za cíl zmírňovat hospodářské, sociální a územní rozdíly 
mezi členskými státy a regiony na území EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že programy 
řízené v rámci evropských strukturálních a investičních fondů podporují a velkou měrou 
přispívají k udržitelným řešením spravedlivého a inkluzivního hospodářského růstu a ke 
kvalitním, bezpečným a spravedlivým pracovním a životním podmínkám občanů, 
včetně rovných příležitostí, sociální spravedlnosti a nediskriminace;

3. konstatuje, že rozpočet na rok 2021 zahajuje nové programové období 2021 až 2027 a 
že by se měl řídit prioritami aktualizovaného a přesměrovaného víceletého finančního 
rámce (VFR) a účinně pomáhat se zmírňováním sociálních a hospodářských dopadů 
pandemie COVID-19; současně by měl mít neustále na zřeteli dostupné zdroje a 
dodržovat rozpočtová pravidla a zásady, které zajistí jeho realistické, okamžité a 
uspokojivé plnění;

4. zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 2021 je nezbytné zajistit dostatečné prostředky na 
platby, aby se zabránilo hromadění nezaplacených pohledávek z VFR 2014 až 2020; 
konstatuje, že kvůli zpožděnému plnění programového období 2014 až 2020 bude 
většina pohledávek proplácena v letech 2021 a 2022;

5. vítá flexibilnější opatření v politice soudržnosti (vyšší spolufinancování, používání 
prostředků EU na protikrizová opatření), které byla zavedena v březnu a dubnu 2020, 
a domnívá se, že by měla zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027; 

6. vítá opatření, která již byla schválena Evropským parlamentem, jako je rozšíření Fondu 
solidarity EU na krize v oblasti veřejného zdraví, v němž bude v roce 2020 k dispozici 
téměř 800 milionů EUR, a investiční iniciativa pro reakci na koronavirus (CRII a 
CRII+), jejichž cílem je poskytnout 8 miliard EUR v hotovosti k urychlení evropských 
veřejných investic ve výši až 37 miliard EUR na podporu občanů, regionů a zemí, které 
byly tvrdě zasaženy koronavirovou pandemií;

7. vítá legislativní usnesení ze dne 17. dubna 2020, které schválilo zvláštní opatření 
k zajištění mimořádného flexibilního využívání evropských strukturálních a 
investičních fondů v reakci na šíření onemocnění COVID-19; konstatuje, že se tak 
urychlí jejich provádění, a tedy i zvýší tlak na prostředky na platby, což se musí 
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promítnout v rozpočtu na rok 2021;

8. vítá návrh Komise, aby se po členských státech nepožadovalo zpětné proplacení 
nevyužitého předběžného financování, které bylo vyplaceno na začátku letošního roku, 
tzn. že by členské státy nemusely Komisi vracet prostředky, které jim zbývají 
z plánovaných výdajů, a současně uznává, že tak může v rozpočtu na rok 2020 
vzniknout finanční schodek (předběžné financování je v rozpočtu EU zapsáno jako 
účelově vázané příjmy), takže se v rozpočtu na rok 2021 může zvýšit potřeba 
prostředků na platby;

9. vyzývá členské státy, aby jasně a odhodlaně sdílely své pokrizové plány, ambice a 
očekávání a aby uznaly, že nesou společnou odpovědnost za přípravu koordinované 
strategie na úrovni EU.


