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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 25. července 2013 Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 
se mění obecná nařízení strukturálních fondů a Fondu soudržnosti1 , pokud jde o finanční 
příděl z Evropského sociálního fondu (ESF) pro Francii, Itálii a Španělsko. Důvodem této 
změny je řešení některých problémů, které vyplývají z konečného výsledku jednání
o víceletém finančním rámci na období 2014–2020, a které se týkají zmíněných států. 

Navrhuje se, že částka 150 milionů EUR bude přidána k prostředkům ESF na rok 2013 ve 
prospěch Francie, Itálie a Španělska za účelem řešení specifických problémů nezaměstnanosti 
(především u mladých lidí) a sociálního vyloučení. Aby byla zajištěna účelnost navýšení 
prostředků a aby bylo usnadněno provádění programů, zohlednila Komise schopnost 
dotyčných členských států využít prostředky z těchto Fondů pro cíle „Konvergence“
a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“. 

Toto zvýšení bude kompenzováno z finančních prostředků přidělených na období 2007–2013 
– příslušné částky budou poskytnuty z nástroje pružnosti a z rozpětí pod výdajovým stropem 
rozpočtu na rok 20132. 

Doporučení zpravodaje týkající se uvolnění prostředků z nástroje pružnosti budou předložena
v jeho návrhu zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění 
prostředků z nástroje pružnosti, vypracovávaném souběžně s tímto návrhem stanoviska.

Současný návrh provádí současně s tímto zvýšením prostředků i změnu právního základu; 
mění se: článek 18 o celkových finančních zdrojích, článek 19 o zdrojích pro cíl 
„Konvergence“, článek 20 o zdrojích pro cíl „Regionální konkurenceschopnost
a zaměstnanost“ a článek 75 o rozpočtových závazcích a také příloha I obsahující roční rozpis 
prostředků na závazky a příloha II o kritériích a metodice pro přidělování zdrojů.

S ohledem na zvláštní úsilí, které je třeba věnovat boji s nezaměstnaností, především
u mladých lidí, s chudobou a sociálním vyloučením v dotyčných členských státech, obzvláště
v souvislosti se současnou hospodářskou krizí, navrhovatel souhlasí s návrhem Komise
a doporučuje jeho přijetí. 

Vzhledem k tomu, že zmíněné prostředky na závazky se vztahují k roku 2013 a určený příděl 
pro Francii, Itálii a Španělsko z fondu ESF byl v rozpočtu EU již zcela vyčerpán, navrhovatel 
zdůrazňuje, že toto nařízení by mělo neprodleně vstoupit v platnost.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby 
Parlamentu navrhl přijmout stanovisko v prvním čtení a beze změny přejal Komisí předložený 
                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. 
věst. L 210, 31. 7. 2006, s. 25).
2 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti, COM(2013) 559 
a návrh opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2013 COM(2013) 557.
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návrh k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006, pokud jde o finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské 
státy.
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