
AD\1166984CS.docx PE625.217v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2014-2019

Výbor pro regionální rozvoj

2018/2086(INI)

26.10.2018

STANOVISKO

Výboru pro regionální rozvoj

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o posouzení toho, jak je rozpočet EU využíván pro reformu veřejného sektoru 
(2018/2086(INI))

Zpravodaj: Raffaele Fitto



PE625.217v02-00 2/6 AD\1166984CS.docx

CS

PA_NonLeg



AD\1166984CS.docx 3/6 PE625.217v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že EU, i když nemá přímou soudní pravomoc v administrativním sektoru, má 
pozitivní dopad na veřejnou správu členských států a zejména hraje nepřímou úlohu 
prostřednictvím definování administrativních standardů v acquis Unie, výměny 
osvědčených postupů v celé Unii i prostřednictvím rozpočtových nástrojů za účelem 
podpořit a povzbudit reformu veřejné správy posílením správní kapacity, účinnosti správy 
a pobídkami k inovacím ve veřejném sektoru;

2. domnívá se, že i přestože zdroje fondů ESI pro plán regionálního provádění (PAR) v 
posledním programovém období kvantitativně vzrostly, bylo by možné zlepšit 
monitorování pro hodnocení dopadu tohoto financování na plán regionálního provádění;

3. vítá, že byly předloženy návrhy pro příští víceletý finanční návrh s cílem vyhnout se 
překrývání programů a podpořit další zjednodušení;

4. zdůrazňuje, že často bylo zjištěno, že se konkrétní operativní programy a další zdroje 
financování z EU v řadě míst překrývají, a vyzývá k předložení příslušných návrhů v 
tomto směru; doufá, že za tímto účelem dojde ke zlepšení zásahů zaměřených na 
koordinaci, doplňkovost a zjednodušení;

5. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby byly operační programy prováděny co nejúčinněji a 
uživatelsky vstřícným  způsobem; považuje za zásadní, aby členské státy nepřidávaly 
další pravidla komplikující využívání prostředků příjemci;

6. považuje za nezbytné stále vyhodnocovat dodržování zásady adicionality a doplňkovosti 
politik soudržnosti s ohledem na příspěvky financované z řádných zdrojů, i s cílem 
vyhnout se tomu, aby politiky soudržnosti nahrazovaly řádné vnitrostátní zdroje;

7. žádá, aby byly všechny programy technické pomoci lépe koordinovány s cílem vyhnout se 
tomu, aby se tato pomoc překrývala, a aby se zajistilo, že tato opatření  budou účinnější, v 
souladu s veškerým úsilím Komise o podporu kombinování fondů s cílem využít jejich 
vzájemných synergií;

8. zdůrazňuje, že je nezbytné zhodnotit kritičnost pro každý členský stát a v rámci 
plánovaných zdrojů podpořit opatření na podporu orgánů odpovídajících za řešení 
problémů,  zdokonalením kritéria podmíněnosti a plněním stanovených cílů;

9. vyzývá Komisi, aby předběžně posoudila správní kapacitu struktur odpovídajících za 
provádění rozvojových politik a u zvláště strategicky důležitých projektů podpořila 
využívání vnitrostátních orgánů a agentur schopných posílit a urychlit provádění 
programů a jednotlivých zásahů;

10. konstatuje, že často, zejména v regionech s opožděným rozvojem, zde existují obtíže v 
přístupu k financování a v jeho využití, především kvůli byrokratickým problémům, 
kapacitním problémům nebo nesrovnalostem; doufá proto, že členské státy budou 
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pokračovat ve vnitřních reformách, které více konkretizují používání zásady řádné správy 
a podporují rychlost soudních řízení;;

11. vyzývá Komisi, aby posílila spolupráci s členskými státy na podporu zaostávajících 
regionů posílením kapacit a správního řízení;

12. považuje za nezbytné prosazovat uvnitř veřejné správy inovativní postupy, které podpoří 
lepší konektivitu, digitalizaci a kvalitní digitální služby pro občany, podniky i veřejné 
orgány umožňující stále držet krok s rychlým rozvojem nových technologií v dotyčných 
oblastech; vítá, že návrh nového nařízení o společných ustanoveních v příštím 
programovém období počítá s financováním kroků na šíření elektronické správy v souladu 
se zásadami a prioritami oznámenými v akčním plánu EU pro elektronickou správu a 
zároveň budoucí příjemci obdrželi všechny nezbytné informace umožňující jim co 
nejrychleji využívat tyto systémy;

13. vyzývá k přijetí opatření prosazujících provádění programů na podporu vývoje a 
provádění strategií v oblasti lidských zdrojů, například prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů mezi členskými státy rovněž zahrnujícími vedoucí představitele a 
další osoby v řídících funkcích;

14. vyzývá k pokračování činnosti pracovních skupin Komise odpovědných za pomoc 
vnitrostátním orgánům členských států s lepším prováděním fondů politiky soudržnosti v  
členských státech, jež zaostávají, pokud jde o absorpci evropských strukturálních a 
investičních fondů.

15. zdůrazňuje význam programu podpory strukturálních reforem a doufá, že tento program 
bude v nadcházejícím programovém období posílen tak, aby byla zdůrazněna jeho úloha 
podpory, spíše než technické pomoci, a rovněž, aby byl tento program zlepšen z hlediska 
účinnosti a účelnosti a aniž by se snižoval rozpočet na politiku soudržnosti o částky v 
současnosti navrhované Komisí ve VFR na období 2021–2027.
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