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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že ačkoliv 27 % projektů bylo vybráno na základě finančního objemu, byl 
poměr uskutečněných plateb v době zprávy mnohem nižší (přibližně 13 %) a na konci 
roku 2010 stále dosahoval úrovně zhruba 22 %, což je po čtyřech letech provádění 
přibližně 60 % úrovně finančního období 2000–2006;

2. připomíná, že z rozpočtového hlediska nebyla k 1. červenci 2010, tzn. v polovině 
programového období 2007–2013, provedena ani jedna šestina plateb;

3. vítá rychlejší využívání finančních prostředků a plnění rozpočtu v rámci politiky 
soudržnosti (nárůst celkového čerpání finančních prostředků přidělených na období 2007–
2013 v roce 2010 v případě Evropského fondu pro regionální rozvoj / Evropské nadace 
pro otázky klimatu o 79 % a v případě Evropského sociálního fondu o 62 %), které je 
mimo jiné výsledkem nedávných legislativních změn a skutečnosti, že operační programy 
se konečně naplno rozběhly, jelikož Komise konečně schválila poslední systémy řízení 
a kontroly; zdůrazňuje, že toto zrychlení se odrazilo v globálním převodu z roku 2010, 
který na politiku soudržnosti poskytl další 1 miliardu EUR na platby na rok 2010;

4. zdůrazňuje nicméně, že míra plnění není zdaleka stejná ve všech členských státech, 
dotčených oblastech a fondech; připomíná, že na konci roku 2010 činil maximální rozdíl 
v poměru uskutečněných plateb mezi členskými státy 247 % v případě Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a Evropské nadace pro otázky klimatu (posuzováno dohromady) 
a 303 % v případě Evropského sociálního fondu;

5. zdůrazňuje, že potíže s využíváním prostředků zčásti odráží problém skloubení některých 
kritérií Lisabonské strategie, zejména v oblasti inovací, se snahami reagovat na ně 
v regionech, zejména v těch zaostávajících, v době ekonomické a finanční krize;

6. požaduje proto, aby byla věnována zvláštní pozornost další podpoře vzájemné výměny 
zkušeností a osvědčených postupů a posilování administrativních kapacit v některých 
členských státech, a vyzývá k dalšímu zamyšlení nad tím, jak zjednodušit různá pravidla 
a kontrolní opatření, která se používají.
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