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NÁVRHY

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

1. vítá návrh společného strategického rámce pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond
soudržnosti, Evropský sociální fond, Evropský fond pro rybolov a Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova, který předložila Komise a jenž je naprosto nezbytný k zajištění 
účinnější strategické koordinace a ke zlepšení realizace cílů strategie EU 2020;

2. rozhodně podporuje začlenění Evropského sociálního fondu do politiky soudržnosti 
jakožto prostředku, jenž má zajistit integrovaný přístup a zabránit rozmělnění na 
jednotlivá odvětví; doporučuje, aby si tento fond ponechal stávající strukturu, ale aby bylo 
zároveň provedeno nové posouzení jeho fungování a priorit s cílem zajistit propojení 
hospodářské a sociální soudržnosti;

3. potvrzuje, že integrované plánování povede k určité harmonizaci pravidel upravujících 
řízení programů strukturálních fondů, a tudíž ke zjednodušení postupů; je přesvědčen, že 
tyto kroky usnadní účast partnerů na spolufinancovaných projektech a odstraní nadměrné 
administrativní zatížení a neefektivní rozptýlení zdrojů financování;

4. zdůrazňuje, že zjednodušení, jež je pro úspěšnou politiku soudržnosti naprosto nezbytné, 
musí být provedeno jak na vnitrostátní, tak i na regionální úrovni, aby došlo ke zlepšení 
výsledků; vyzývá Komisi, aby v budoucnu navrhla jednodušší strukturu této politiky 
vycházející z větší pružnosti, proporcionality a přehlednosti při čerpání prostředků            
z fondů, a to s cílem usnadnit jejich plné a okamžité využití;

5. prosazuje takovou politiku soudržnosti, která je více zaměřena na dosahování výsledků, 
méně dbá o řádnost výdajů a postupů, ale zajišťuje účinnou rovnováhu mezi kvalitou 
operací a finanční a administrativní kontrolou; doporučuje zavedení vhodných hodnotících 
mechanismů s cílem zlepšit institucionální a administrativní kapacity subjektů, které jsou 
pověřeny řízením programů, což přispěje ke zlepšení kvality výdajů a snížení míry 
chybovosti;

6. naléhavě vyzývá k užší komplementaritě mezi financováním z fondů EU a financováním 
na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, neboť ta je nezbytnou podmínkou ke zlepšení 
koordinace a efektivnějšímu využívání disponibilních zdrojů.
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