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NÁVRHY

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

1. vítá politickou dohodu o VFR na období 2014–2020, jíž bylo dosaženo dne 27. června; 
zdůrazňuje, že pro zajištění rychlého a účinného zahájení nové politiky soudržnosti je 
především nezbytné uzavřít co nejdříve jednání o legislativním balíčku, dohody o 
partnerství a operační programy; zdůrazňuje, že jakékoli zpoždění bude mít z hlediska 
rozpočtu za následek soustředění žádostí o platby na konec období;

2. připomíná, že objem „neproplacených závazků“ (čili RAL, z francouzského „reste à 
liquider“), nahromaděných na konci VFR na období 2007–2013, jde ze dvou třetin na účet 
politiky soudržnosti1; zdůrazňuje, že je třeba najít trvalé řešení, jež by umožnilo snížit 
riziko zablokování provádění programů Evropské unie z důvodu neprovedení plateb; 
upozorňuje na skutečnost, že pravidlo N+3 je sice nezbytné k zajištění provádění projektů 
podporovaných politikou soudržnosti, ale bude mít dopad na nahromadění RAL 
v následujících letech, a to zejména v případě zpoždění při zahajování nových programů;

3. domnívá se, že zásada víceúrovňové správy a řízení je nezbytným předpokladem pro 
účinné řízení nové politiky soudržnosti; poukazuje v této souvislosti na skutečnost, že by 
do něj místní a regionální správní celky měly být plně zapojeny v souladu s jejich 
příslušnými pravomocemi, a to jak ve fázi přípravy programů a dohod, tak i ve fázi jejich 
provádění a hodnocení; zdůrazňuje význam zajištění přiměřeného toku informací a 
technické podpory pro tyto správní celky, aby se usnadnil a optimalizoval jejich přínos ve 
všech fázích tohoto procesu;

4. trvá na tom, že vytvoření synergií mezi rozpočtem Unie a rozpočty členských států a 
regionálních a místních orgánů je pro úsilí o zvýšení účinnosti veřejných investic v Unii 
naprosto nezbytné; znovu opakuje svou žádost, aby Komise uvedla možnosti, jak posílit 
úlohu rozpočtu EU v tomto ohledu;

5. znovu opakuje, že v zájmu co největšího dopadu pomoci EU je nezbytný integrovaný 
přístup s koordinací mezi různými zdroji dostupných finančních prostředků a souladem 
mezi stávajícími politikami a předpisy, aby bylo možné napravit nepříznivé důsledky 
politik fiskální konsolidace;

6. připomíná svůj postoj k významu povinného přezkoumání a revize příštího VFR před 
koncem roku 2016 s cílem umožnit příští Komisi a příštímu Parlamentu případně 
přehodnotit politické priority EU, přizpůsobit VFR novým výzvám a plně zohlednit 
nejnovější makroekonomické výhledy;

7. vítá pozitivní kroky zaměřené na zjednodušení a větší transparentnost při správě 
finančních prostředků EU; zdůrazňuje, že jednodušší postupy by mohly vést ke snižování 

                                               
1

Pokud bude schválen opravný rozpočet č. 2/2013 v celkové hodnotě 11,2 miliardy EUR, odhaduje se, že by RAL mohly dosáhnout do 
konce roku 2013 celkové výše 224 milionů EUR, zatímco Komise ve svých počátečních odhadech počítala s tím, že by RAL na konci roku 
2013 činily 180 miliard EUR.
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nedostatků, a tudíž i k lepšímu využívání prostředků z rozpočtu EU; zdůrazňuje, že je 
třeba, aby Komise a členské státy zvolily ambicióznější přístup s cílem zjednodušit přístup 
k získávání finančních prostředků, pravidla pro zadávání veřejných zakázek a kontrolní 
mechanismy a zajistit jednoznačné a dostupné informace o příjemcích finančních 
prostředků a možnostech financování.
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