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NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové 
prostředky rozšířené Unie v letech 2007-2013 jako příslušný výbor, aby do svého návrhu 
usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. pokládá regionální politiku EU za nenahraditelný nástroj umožňující Unii uskutečňovat 
kroky vedoucí ke snížení regionálních rozdílů, stimulaci růstu a hospodářské soutěže a 
také na rozvoj a podporu jejího pojetí tolerantní a nelhostejné společnosti sdílející zájem 
být solidární. Je přesvědčen, že společné kroky na evropské úrovni jsou efektivní z 
hlediska nákladů, neboť umožňují vytvoření vyváženého hospodářství, racionalizaci 
postupů a společné využívání zdrojů, zejména v oblasti přeshraniční spolupráce. Existence 
silné, dobře financované evropské regionální politiky je podmínkou, bez jejíhož splnění 
Unie nebude schopná zvládnou následná rozšíření; 

2. znovu opakuje návrhy předložené Výborem pro regionální politiku, dopravu a cestovní 
ruch v jeho stanovisku ze dne 18. března 2004 ke sdělení Komise Budování naší společné 
budoucnosti: politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie1, zejména 
skutečnost, že: 
 
– podporuje úroveň investic do hmotného a lidského kapitálu, kterou Komise navrhuje ve 
svém sdělení. Budování naší společné budoucnosti: politické výzvy a rozpočtové 
prostředky rozšířené Unie 2007–2013 v kontextu soudržnosti pro růst a zaměstnanost, 
zejména vítá důraz, který Komise klade na posílení lidských zdrojů pro zlepšení 
potenciálu růstu a konkurenceschopnosti; 
 
– žádá Komisi, aby rozvíjela rozvojové cíle a ukazatele sledující závěry zasedání 
Evropské Rady v Lisabonu a Göteburgu. Tyto cíle a ukazatele by měly být měřitelné a 
konkrétní, měly by se týkat hospodářského a sociálního rozměru a životního prostředí a 
měly by být plnohodnotnou součástí regionálních a národních programů strukturálních 
fondů; 

 
– žádá proto, aby horní hranice finančního výhledu byla stanovena na 1,24 % HND, jak 
navrhovala Komise, aby byly zajištěny dostatečné zdroje pro regionální a strukturální 
fondy a také pro důležité transevropské dopravní projekty; 

3. oceňuje finanční úsilí vyvinuté ve prospěch extrémně okrajových regionů zaměřené na 
kompenzaci těžkostí, se kterými se střetávají při přístupu na vnitřní trh; 

4. poukazuje na význam podpory řídce osídlených regionů a zvláštní situace ostrovů a 
horských oblastí; 

                                                 
1 KOM(2004)0101 
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5. vítá zaměření programů URBASN a Equal, které má za výsledek zvýšení financování pro 
města a městské oblasti a posílení možností spolupráce mezi městem a regionálními 
úřady; 

6. bere na vědomí, že Komise navrhuje, aby strop zdrojů zůstal na 1,24 % HND a souhlasí s 
Komisí, že navrhovaný nárůst použití těchto zdrojů v rámci stropu je nevyhnutelný, 
jestliže má Unie splnit závazky a vyhnout se rozčarování veřejnosti o Evropě; 

7. je si vědom, že finanční prostředky se musí vynakládat efektivně, upozorňuje však, že 
politika soudržnosti a strukturální politika EU v minulých letech výrazně přispěly ke 
zvýšení evropského přínosu a vždy přispívaly k tomu, že do regionů směřovaly další 
finanční prostředky; 

8. vítá skutečnost, že IPA1 i ENPI2 budou obsahovat konkrétní prvek na podporu 
přeshraniční spolupráce z hlediska zvýšení udržitelného hospodářského rozvoje, přísného 
dodržování úkolů v oblasti životního prostředí a podpory demokracie; 

9. vyžaduje, aby Komise pečlivě monitorovala pokrok nebo zaostávání regionů, na kterých 
se projevil statistický efekt a aby podávala podrobnou výroční zprávu Parlamentu týkající 
se situace v těchto regionech; 

10. poukazuje na to, že regiony postižené statistickým efektem i nadále potřebují podporu od 
EU a musí ji dostávat a žádný region by se neměl cítit jako „oběť rozšíření“; 

11. vítá vytvoření fondu vyrovnávání růstu, který by měl Unii umožnit podniknout rychlé a 
účinné kroky vedoucí k urychlení plnění cílů, které se plní se zpožděním vůči původnímu 
plánu. Žádá Komisi, aby při návrzích přesunu zdrojů brala ohled zejména na regiony 
postižené statistickým efektem, a dále vyžaduje, aby se na rozhodnutí o přesunu 
prostředků vztahoval postup spolurozhodování, pokud se budou týkat priorit, které 
předtím stanovil Parlament a Rada; 

12. bere na vědomí, že v budoucnosti bude finanční management strukturálních fondů více 
proporcionální a decentralizovaný, a tím přesune více odpovědnosti za dobrý finanční 
management na členské státy a regiony. Podporuje Komisi v jejích snahách racionalizovat 
proces, snížit administrativní náklady a urychlit rozhodování. Vyžaduje však, aby Komise 
pro zajištění průhlednosti informovala Parlament o nesrovnalostech objevených při 
národních a regionálních finančních kontrolách a také o opatřeních přijatých na nápravu 
této situace; 

13. podporuje Komisi, aby podnikla  v souvislosti s revidovaným evropským sociálním 
fondem konkrétní kroky na podporu sociální integrace přistěhovalců a usnadnění jejich 
přístupu k zaměstnání a aby tím umožnila občanům třetích zemí z jiného kulturního, 
náboženského, jazykového a etnického prostředí účastnit se všech aspektů evropské 
společnosti; 

                                                 
1 Pre-Accession Instrument (předvstupní nástroj) 
2 European Neighbourhood and Partnership Instrument (evropský nástroj sousedské a partnerské politiky) 
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14. vyzývá, aby Komise přijala opatření, která zajistí, že politika soudržnosti a strukturální 
politika nebudou finančně omezovány ve prospěch jiných politik; 

15. vyzývá, aby se Komise postarala o dodržení časového plánu a včasného zahájení nových 
programů politiky soudržnosti a strukturální politiky v roce 2007. 
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