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NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 

svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vyzdvihuje význam politiky soudržnosti jako hlavní politiky Unie v oblasti veřejných 

investic, která se zakládá na solidaritě a jejímž účelem je plnění cíle vyplývajícího ze 

Smlouvy spočívajícího ve snižování hospodářských, sociálních a územních rozdílů 

uvnitř jednotlivých evropských regionů a mezi těmito regiony; uznává obrovský přínos 

rozpočtu Unie jakožto klíčového nástroje, který poskytuje zdroje k naplnění priorit a 

cílů politiky soudržnosti, a připomíná, že by měl finančně přispívat k plnění cílů 

strategie Evropa 2020; v této souvislosti zdůrazňuje úlohu politiky soudržnosti při 

vytváření růstu a pracovních míst v celé Unii a při plnění klíčových cílů a priorit Unie, 

včetně cílů v oblasti klimatu a energetiky a sociální cíle, a to, že je třeba politiku 

soudržnosti zachovat, posílit a zjednodušit, aby Unie znovu směřovala ke sbližování a 

další integraci; chápe, že je nutné posílit výdaje na bezpečnost, která je základním 

předpokladem pro dosažení cílů politiky soudržnosti i ostatních politik Unie; 

2. konstatuje, že v prvních letech programového období 2014–2020 se politika soudržnosti 

vyznačovala nedostatečným čerpáním prostředků v důsledku určitých prodlev a že 

podle údajů Generálního ředitelství pro rozpočet Komise byly v Unii k 30. červnu 2017 

nahromaděny platby pro veškeré evropské strukturální a investiční fondy („ESI fondy“) 

ve výši pouze asi 60 mld. EUR, s průměrnou akumulovanou mírou plateb 23,72 % (v 

méně rozvinutých regionech 19,76 %); poukazuje na nepřijatelná zpoždění při 

provádění stávajících programů, která až do současnosti snižují jejich účinnost a vytváří 

tlak na řídící orgány a příjemce, čímž se zvyšuje riziko chyb a nízké výkonnosti; 

naléhavě proto žádá všechny zúčastněné strany zapojené do tohoto procesu, aby zvýšily 

spolupráci s cílem vyřešit stávající zpoždění při provádění současných programů; 

vyzývá Komisi, aby členským státům poskytovala neustálé pokyny k tomu, aby řešily 

zpoždění při určení příslušných řídících, certifikačních a auditních orgánů s cílem 

ukončit proces jejich jmenování co nejdříve a aby aktivně spolupracovaly v zájmu toho, 

aby se urychlilo provádění a předešlo se automatickému rušení závazků; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby společně v reálném čase sledovaly provádění programů z období 

2014–2020 s cílem zajistit řádný vývoj plateb v souladu se schválenými prostředky na 

závazky, aby se zabránilo hromadění neproplacených faktur; dále vyzývá členské státy, 

aby plně využívaly programové nástroje dostupné ve stávajícím finančním období a aby 

i nadále zajišťovaly bezproblémové provádění operačních programů; 

3. připomíná Komisi, že je nutné pokračovat v činnosti pracovní skupiny vytvořené v roce 

2014 na období 2007–2013 s cílem podpořit a urychlit provádění programů na období 

2014–2020; 

4. oceňuje úsilí, které Komise vynakládá na postupné vyřízení nahromaděných žádostí 

o platby; je znepokojen tím, že pro programy v období 2014–2020 bylo podáno málo 

žádostí o platby, což by opět mohlo vést k hromadění neproplacených faktur; v této 

souvislosti naléhavě žádá Komisi, aby věnovala pozornost možnému dalšímu 

hromadění žádostí o platby, které by mohlo způsobit další zpoždění; vítá prognózu 

týkající plateb do roku 2020, která byla vypracována v rámci revize víceletého 

finančního rámce v polovině období, a žádá, aby byla každý rok aktualizována; 



 

PE606.253v02-00 4/7 AD\1133857CS.docx 

CS 

zdůrazňuje, že je třeba zavedením standardizovaného informačního systému prognóz 

snížit rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o odhady; 

5. bere na vědomí, že v okruhu 1b návrhu rozpočtu na rok 2018 byly navýšeny prostředky 

na platby o 25,7 % a celkové prostředky na závazky byly oproti rozpočtu na rok 2017 

navýšeny o 2,4 %; není si jist, zda tyto prostředky budou dostačovat na platby, které se 

v tomto okruhu očekávají, vzhledem k tom, že se zvyšuje míra výběru operací 

a očekává se, že provádění dosáhne v roce 2018 normálního tempa; zdůrazňuje, že je 

třeba v rozpočtu Unie zajistit dostatečný objem prostředků na pokrytí plateb v rámci 

politiky soudržnosti, aby se tak potvrdilo, že je Unie schopna plnit své závazky, 

a posílila se její důvěryhodnost; 

6. žádá větší součinnost programů financovaných z ESI fondů s dalšími programy Unie; 

domnívá se, že základem financování politiky soudržnosti by měly zůstat granty; 

poukazuje na to, že finanční nástroje mohou granty doplňovat, měly by však být 

využívány pouze tehdy, pokud byla na základě předběžného hodnocení analyzujícího 

nejen jejich pákový efekt, ale také jejich příspěvek k politickým zásadám a cílům, 

důkladně prokázána jejich přidaná hodnota; domnívá se, že by kombinování nástrojů 

financování mělo být odpovídajícím způsobem monitorováno s důrazem na dosažené 

výsledky a cíle; je přesvědčen, že nejlepším přístupem, jak dosáhnout synergie, je 

rozfázování projektů a financování jednotlivých fází z různých nástrojů namísto jejich 

kombinování; varuje, že využití Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) ani 

jiných finančních nástrojů nesmí oslabovat ESI fondy; 

7. vítá, že návrh rozpočtu na rok 2018 již obsahuje prvky, které vzešly z revize v polovině 

období a které umožní větší flexibilitu; žádá, aby Komise již nenavrhovala žádné další 

přerozdělování prostředků nebo škrty v rámci okruhu 1b VFR na období let 2014–2020; 

vyzývá Komisi, aby plnění rozpočtu Unie i nadále orientovala na výsledky, a podporuje 

všechna opatření přijatá ve prospěch přístupu založeného na výsledcích; zdůrazňuje, že 

rozpočet na rok 2018 by měl být plněn tak, aby to odpovídalo většímu potenciálu, který 

byl uvolněn navrženým zjednodušením a větší flexibilitou v rámci souhrnného návrhu 

(tzv. omnibus); zdůrazňuje, že je nutné přijmout opatření ke zvýšení informovanosti 

občanů o přínosech rozpočtu Unie a o dosažených výsledcích a provést opatření ke 

zlepšení komunikace o fondech Unie a zvýšení jejich viditelnosti; 

8. vítá vytvoření nového finančního krytí ve výši 140 milionů EUR s cílem usnadnit 

provádění programu na podporu strukturálních reforem v období 2017–2020; znovu 

zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby program na podporu strukturálních reforem 

a programy technické pomoci fungovaly jako doplňková řešení; bere na vědomí, že 

finanční prostředky pro program na podporu strukturálních reforem budou vzaty 

z nevyužitých prostředků na technickou pomoc, a vyzývá proto Komisi, aby nepolevila 

v ambici zajistit konkrétně cílenou pomoc s výrazným tematickým účelem; 

9. vyzývá Komisi, aby spolupracovala s členskými státy na zvyšování povědomí občanů 

o prioritách Unie a o transparentním, správném a odpovědném využívání zdrojů Unie, 

což je obecná zásada, jejímž cílem je přiblížit občany EU evropskému projektu; 

10. konstatuje, že Komise v době přezkumu v polovině období nepovažovala za nutné 

zvýšit celkové stropy pro platby, neboť dospěla k závěru, že stávající flexibilita je 

dostatečná; domnívá se, že Komise by měla v této otázce i nadále zajišťovat otevřený 
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dialog s Evropským parlamentem, který pokračuje monitorování provádění programů 

financovaných z ES fondů; 

11. konstatuje, že Komise se domnívá, že riziko automatického rušení finančních závazků 

pro programové období 2014–2020 je v současné době nízké; konstatuje dále, že 

pravidlo automatického rušení finančních závazků pro období 2014–2020 (n+3) bude 

poprvé uplatněno na konci roku 2017; vzhledem k pomalému tempu provádění vyzývá 

Komisi k zajištění toho, aby byl Evropský parlament včas a řádně informován 

o rostoucím riziku rušení finančních závazků, zejména v souvislosti s tím, že se členské 

státy snaží o odůvodnění tranší závazků na konci roku 2018. 
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