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NÁVRHY

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

1. bere na vědomí, že ve vztahu k budoucímu rozšiřování musí Evropská unie čelit třem 
významným výzvám politiky soudržnosti, tj. prohlubování rozdílů v rozvoji, posunu 
těžiště politiky soudržnosti směrem k východu a nerovnostem, které nadále existují 
v rámci evropské patnáctky;

2. připomíná, že pro finanční výhled na období 2007–2013 stanovila Komise na činnosti 
ve prospěch regionální politiky v Bulharsku a v Rumunsku rozpočet ve výši 16,5 miliard 
EUR (z toho 11,858 miliard EUR do strukturálních fondů a 4,643 miliard EUR do Fondu 
soudržnosti) na období 2010–20131;

3. domnívá se, že před rozhodnutím zahájit jednání s kandidátskou zemí, musí Komise 
a Rada předložit předběžné finanční scénáře pro politiku soudržnosti, a v průběhu jednání 
s kandidátskou zemí i podrobné finanční scénáře;

4. zdůrazňuje význam velmi přísného přístupu ke kvantitativnímu a kvalitativnímu
hodnocení využívání strukturálních fondů, který zahrnuje řádné řízení a odpovídající 
kontrolu s cílem optimalizovat v zájmu evropských občanů poměr náklady / zisky 
z výdajů Unie v oblasti soudržnosti;

5. zdůrazňuje význam zpráv Účetního dvora a zpráv o činnosti Komise jako nástrojů 
přispívajících k hodnocení řádné správy strukturálních fondů a zvažuje, že případně 
přijme nutná opatření v rámci ročního rozpočtového procesu;

6. domnívá se, že za současného stavu systému zdrojů Unie by bylo obtížné financovat 
jakékoli budoucí rozšíření bez ohrožení účinnosti současných politik soudržnosti;

7. zdůrazňuje, že při projednání v polovině období bude třeba vzít v úvahu výhled na 
případná nová rozšíření a vyčíslit jejich hospodářský a rozpočtový dopad.

  
1 Evropská komise, výkaz č. 43 REV o finančním výhledu na období 2007–2013.
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