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NÁVRHY

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

1. zastává názor, že částky na regionální politiku zapsané do předběžného návrhu rozpočtu 
odpovídají potřebám Unie v její snaze snižovat rozdíly mezi regiony a naplňovat 
lisabonské a göteborské cíle; vyzývá proto, aby byly rozpočtové položky předběžného 
návrhu rozpočtu zachovány na dané úrovni a případně, kde je nutné, znovunavráceny na 
úroveň PNR;

2. zdůrazňuje přání Parlamentu, aby v návrhu rozpočtu na rok 2008 byla zvláštní pozornost 
věnována malým a středním podnikům, a zároveň i mikropodnikům s ohledem na jejich 
úlohu v regionálním rozvoji;

3. s ohledem na potřebu omlazení evropské společnosti podporuje opatření zaměřená na 
pomoc mladým pracujícím ženám s cílem pomoci jim vykonávat samostatně výdělečnou 
činnost a/nebo získat zkrácený pracovní úvazek.

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navzdory zdlouhavým jednáním o finančním výhledu a IID Evropská komise doufá, že bude 
moc schválit veškeré národní strategické programy do července 2007 a vyhnout se tak 
zbytečným prodlevám, které nastaly např. na začátku předchozího programového období. Je 
třeba v tomto okamžiku poznamenat, že zatímco na rozdíl od určitých dalších oblastí politik 
jsou celkové priority stanoveny v příslušných nařízeních, přesné přidělování finančních 
prostředků různým projektům je závislé na strategickém referenčním rámci, který je 
v současné době vytvářen a schvalován ve spolupráci s Evropskou komisí, a na využívání 
prostředků Společenství pro schválené operační programy.

Ve svém odhadu pro rok 20081 nám Komise připomíná, že „všechny částky pro strukturální 
fondy a Fond soudržnosti jsou odvozeny od rámce schváleného v právním základu a jsou plně 
v souladu se stropy IID“. Proto při přidělování rozpočtových prostředků Evropská komise 
posoudila rozpočtové potřeby a vzala přitom v úvahu rozhodnutí Evropské rady z roku 2005, 
ustanovení finančního výhledu na období 2007–2013 a IID, dlužné částky v rámci 
probíhajících projektů, které začaly v programovém období 2000–2006, předpokládané 
žádosti o předběžné financování na současné období. Závazky strukturálních fondů na rok 
2008 se tedy zvyšují o 0,9 %2 a platby3 o 3,2 %, zatímco závazky4 Fondu soudržnosti se 
zvyšují o 14,4 % a platby5 o 36 %.Je třeba si povšimnout, že jedna rozpočtová položka z 

  
1 SEK(2007)0500
2 38 734 000 000 EUR
3 33 894 000 000 EUR
4 8 155 000 000 EUR

5 6 728 000 000 EUR
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okruhu 1b nespadá do oblasti strukturální politiky ani politiky soudržnosti. Jedná se o 
rozpočtovou položku pro evropský nástroj partnerství a sousedství, která je příspěvkem na 
přeshraniční spolupráci z tohoto okruhu. Spadá pod oblast politiky vnějších vztahů.Potřeba 
trvalé rozpočtové kázně a celoevropský pokles veřejných investic přesunuly důraz na potřebu 
vytvořit potřebné podmínky pro 
Ø vytváření pracovních příležitostí; 
Ø zabývání se sociálním vyloučením 
Ø rozvoj dynamické znalostí ekonomiky.

Tento přístup v této formě přizpůsobený již novým podmínkám Evropy s 27 členskými státy 
bude standardem pro měření úspěchu regionální politiky během nesmírně důležitého 
přezkumu v polovině období, který se uskuteční v letech 2008/9. V průběhu roku 2008 bude 
Komise bedlivě sledovat programové období 2000–2006 a ukončování programů a projektů 
bude posuzovat dopad, jaký tato politika během tohoto období měla. Zároveň zajistí, aby 
programy vzaly plně v úvahu priority agendy růstu a vytváření pracovních míst.

Komise nás informuje1, že vzhledem k tomu, že v roce 2007 je rozdělení prostředků na 
závazky předběžné a založené na historických údajích z programového období 2000–2006. 
Evropská komise je nicméně jednoznačně jediným orgánem, který má přístup k požadovaným 
informacím týkajících se úplných rozpočtových požadavků a z tohoto důvodu váš navrhovatel 
navrhuje, aby jakékoliv neodůvodněné změny provedené Radou v jejím návrhu rozpočtu byly 
okamžitě opraveny Parlamentem.

Komise nás také informuje o tom, že stárnutí populace způsobené poklesem porodnosti, 
zvláště v některých regionech a dokonce členských státech, se stává jednou z nejdůležitějších 
výzev pro budoucnost Evropy. Proto je nezbytné podporovat rodinné hodnoty a pomáhat 
mladým rodinám, aby dokázaly současně plnit profesní a rodinné povinností.

  
1 SEK(2007)0500.


