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NÁVRHY

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

1. vítá skutečnost, že Evropská rada dospěla k dohodě o finančním výhledu na období 
2007–2013, odsuzuje však skutečnost, že navrhované zdroje jsou nedostatečné na to, aby 
v daném období kryly potřeby Unie a zejména požadavky spojené s regionálním 
rozvojem;

2. je toho názoru, že rozpočty přidělené v rámci okruhu 1b, a zejména rozpočty týkající se 
cílů v oblasti konkurenceschopnosti a územní soudržnosti, jsou evidentně nedostatečné, a 
proto naléhá, aby dané rozpočty byly přepracovány na úrovni, kterou Parlament 
navrhoval dne 8. června 2005 ve svém usnesení o politických výzvách a rozpočtových 
prostředcích rozšířené Unie v letech 2007–20131;

3. poznamenává, že návrh finančního výhledu předložený Radou se dotýká návrhu právního 
předpisu, který má teď Parlament před sebou, a připomíná Radě, že změny v tomto 
právním předpisu mohou být provedeny pouze podle pravidel spolurozhodování;

4. vítá vytvoření fondu na přizpůsobení se globalizaci, který by měl obyvatelstvu 
v regionech pomoci vypořádat se s problémy, které vyvstanou následkem globalizace a 
přemísťování podniků;

5. vítá skutečnost, že rezervy pružnosti, a zejména rezerva určená na soudržnost a solidaritu, 
jsou mimo finanční rámec a chápe to tak, že jejich používání by nemělo mít žádný vliv na 
částky, které jsou vyhrazeny na strukturální fondy;

6. požaduje, aby mechanismy a postupy žádání o poskytnutí těchto rezerv byly upraveny 
tak, aby bylo zajištěno rychlé a účinné využívání těchto rezerv;

7. žádá, aby prostředky, které byly podle pravidla n+2 zrušeny, byly zpět uloženy do 
rezervy na kvalitu a plnění a aby byla tato rezerva jasně popsána v interinstitucionální 
dohodě; dále žádá Komisi, aby Parlamentu a Radě předložila návrh, ve kterém bude 
nastíněna realizace mechanismu znovupoužití;

8. poukazuje na zřejmou vůli všech členských států začít bez prodlení s plánováním svých 
programů na další plánovací období;

9. zdůrazňuje, že je třeba, aby oba rozpočtové orgány rychle odsouhlasily víceletý rámec na 
období 2007–2013, čímž umožní členským státům plánovat své programy a vyhnout se 
tak zbytečným prodlevám při jejich zahajování; dále upozorňuje, že je nutno zabránit 
zpoždění v plnění, tak jak se stalo na začátku tohoto plánovacího období.

  
1 Přijaté texty, P6_TA(2005)0224.


