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Účel dokumentu
Dne 1. prosince vstoupila v platnost Lisabonská smlouva.

Nová ustanovení budou uplatňována horizontálně ve všech oblastech politiky a zároveň se 
budou specificky vztahovat na jednotlivá odvětví politiky soudržnosti.

V souvislosti s novými pravidly je třeba se vážně zamyslet nad způsobem, jak postupovat 
ohledně návrhu na změnu obecného nařízení, o němž se v současné době diskutuje, a plně si 
ujasnit příležitosti a omezení, které budou charakteristické pro nadcházející měsíce práce na 
tomto dokumentu.

Zpravodaj proto za účelem transparentnosti a jasnosti považuje za užitečné seznámit výbor se 
současným stavem tohoto dokumentu a s jeho vývojem za poslední dobu.

Souvislosti
Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se novým právním základem pro přijetí či změny 
obecného nařízení stává článek 177 Smlouvy o fungování EU (dříve článek 161 Smlouvy o 
Ústavě pro Evropu) a namísto postupu souhlasu je uplatňován řádný legislativní postup. 
Z těchto změn vyplývají některé velmi konkrétní a bezprostřední důsledky ohledně 
požadovaných procedurálních kroků a také ohledně výkonu nových pravomocí Parlamentu 
v této oblasti. 

Postavení Evropského parlamentu ve vyjednávání o tomto dokumentu se významně mění, 
neboť Parlament má nyní stejné postavení jako Rada, a pokud si to přeje, má právo návrh 
Komise změnit. 
Zpravodaj se domnívá, že podle nových ustanovení Parlament může a měl by nakonec hrát 
aktivnější úlohu, jíž se v minulosti opakovaně dovolával, ale které se z důvodu omezení 
v právním rámci nemohl ujmout. 

Otevřené otázky...
Výbor v uplynulých měsících již třikrát zařadil tento dokument na svůj pořad jednání, i když 
Rada Parlamentu nic nepostoupila, neboť chyběla politická dohoda. 

Bylo tak učiněno s nejlepším úmyslem, aby se pokročilo v rozpravě a abychom byli 
připraveni jednat, jakmile bude Parlament oficiálně konzultován.

Od 1. prosince spadá tento dokument oficiálně pod postup spolurozhodování.
S tím souvisí některé právní a praktické nejistoty, které musí být neprodleně vyjasněny, aby 
bylo možné dále pokračovat v práci. 
1. Zaprvé musí být ujasněno, kdy se bude v případě tohoto dokumentu Parlament považovat 

za oficiálně konzultovaný. Komise oznámila, že předá tzv. souhrnné sdělení, v němž 
bude uveden seznam projednávaných návrhů, kterých se týkají nová ustanovení a změna 
v postupu k přijetí. Do té doby však oficiální práce ve výboru nemohou začít.
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2. Zadruhé není jasné, jaký návrh nám bude skutečně předán, a tedy z čeho bude výbor 
při své práci vycházet, zda z původního znění schváleného Komisí dne 22. července 
2009, nebo z nového návrhu, který bere v potaz kompromisní dohodu dosaženou 
20. listopadu ve výboru COREPER .

3. Podle nové smlouvy dále platí, že návrh je zaslán nejen Radě a Parlamentu, ale 
současně též vnitrostátním parlamentům 27 členských států, které by měly do osmi 
týdnů předat své stanovisko ohledně toho, zda je návrh v souladu se zásadou 
subsidiarity. V této fázi se liší názory Komise a Parlamentu, zda by se postoupení 
vnitrostátním parlamentům mělo vztahovat i na návrhy, které jsou v současnosti 
projednávány. Přestože stanoviska vnitrostátních parlamentů nejsou závazná, nemůže 
Parlament ani Rada v tomto období přijmout žádnou formální dohodu. Je tedy 
nanejvýš důležité se na tomto bodě vzájemně shodnout, aby později nebyla legitimita 
postupu právně zpochybněna.

4. V neposlední řadě vznikl podle Výboru pro zaměstnanost a sociální věci v souvislosti 
s tímto dokumentem střet pravomocí a Konference předsedů výborů byla požádána, 
aby tento dokument přidělila výboru EMPL, nebo aby byl použit postup podle čl. 50 
Jednacího řádu EP (postup s přidruženými výbory).

...a kroky před námi
Jakmile budou tyto záležitosti vyjasněny a Parlament bude náležitě konzultován, mohou začít 
práce týkající se obsahu dokumentu. Předpokladem pro to je však vyřešení střetu pravomocí 
mezi výbory EMPL a REGI.
Představení návrhu zprávy na lednové schůzi výboru REGI tedy záleží především na tom, jak 
o tomto problému rozhodne Konference předsedů výborů.
Pokud bude nadále panovat nejistota, představí zpravodaj v lednu druhý pracovní dokument, 
v němž budou rozebrány podrobnosti obsahu návrhu, který již snad bude do té doby jasný.


