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NÁVRHY

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

1. domnívá se, že objem prostředků na regionální politiku, který byl uveden v předběžném 
návrhu rozpočtu, odpovídá potřebám Unie, pokud jde o její úsilí o snížení rozdílů mezi 
jednotlivými regiony, a je v souladu s lisabonskými cíli a cíli programu Guttenberg; 
vyzývá proto k tomu, aby byly všechny rozpočtové položky PNR zachovány v dané výši, 
případně aby byly ve výši PNR obnoveny;

2. podporuje Komisi v jejím úsilí propagovat využívání nových forem financování, jež 
nejsou založeny na dotacích, a nástrojů finančního inženýrství, které by usnadnily 
financování programů na období 2007–2013, a zejména nástrojů, které zlepšují přístup 
k rizikovému kapitálu a mikroúvěrům pro malé a střední podniky (MSP); v této 
souvislosti žádá Komisi, aby Parlament informovala o průběhu přípravné akce, která 
probíhá od roku 2008 a jež je financována v rámci rozpočtové položky 13.03.24, jakož i o 
pokračování této akce v budoucnu;

3. sdílí názor Komise a Rady, že legislativní změny učiněné v rámci Plánu evropské 
hospodářské obnovy přispějí k přeměně strukturálních fondů na hodnotný nástroj obnovy 
evropského hospodářství v roce 2010; v této souvislosti vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že nové nástroje a zjednodušené postupy budou optimálně využívány k urychlení 
jeho provádění a ke stimulaci hospodářské aktivity; dále žádá členské státy, aby zajistily, 
že zjednodušení postupů nepovede ke zneužívání veřejných prostředků;

4. připomíná, že na pilotní projekt Erasmus byly v roce 2009 přiděleny dva miliony EUR, že 
celá částka byla vyplacena v roce 2009 a že v roce 2010 by neměly vzniknout žádné 
závazky, ani by se neměly provádět žádné platby; žádá Komisi, aby Parlament 
informovala o opatřeních přijatých v souvislosti se třemi pilotními projekty 
uskutečňovanými na žádost Parlamentu;

5. připomíná, že prostředky na závazky na rok 2010 určené na Cíl regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost jsou ve srovnání s rokem 2009 sníženy o 
372 536 823 EUR, a táže se, zda je takové snížení v souladu s potřebou stimulovat 
hospodářství a vytvářet pracovní místa v rozvinutých evropských hospodářstvích s cílem 
udržet a zvýšit konkurenceschopnost na globální úrovni.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jak náš výbor vždy zdůrazňoval, Evropská komise při přijímání rozpočtových ustanovení 
hodnotí rozpočtové potřeby s ohledem na rozhodnutí Evropské rady, IID, částky, které je 
třeba uvolnit na končící projekty zahájené v předchozích programových obdobích, 
současné platební závazky a pravděpodobné žádosti o zálohové platby ve stávajícím 
období. Celkové platby se tedy zvýšily o 4,1 %, a to včetně průběžných plateb na straně 
jedné a neuhrazených závazků za programové období 2000–2006 na straně druhé. V roce 
2010 tvoří velkou většinu plateb průběžné platby, protože realizace operačních programů 
nabírá tempo a začíná se uplatňovat zjednodušení postupů zavedené na základě 
legislativních změn.

Komise uvádí, že rozpočet na rok 2010 na politiku soudržnosti je určen k tomu, aby se 
urychlilo provádění jejích programů, které by napomohly ke zotavení z krize. Plánuje se 
tedy častější využívání finančních nástrojů, jako je JASPERS, které usnadní zahájení 
významných projektů a nezbytné přepracování programů na programy na podporu investic 
do energetické účinnosti, technologií využívajících obnovitelné zdroje energie s nízkými 
emisemi uhlíku a opatření v boji proti změnám klimatu. V souladu se zásadou urychlování 
jsou prostředky na platby ve výši 30 928, 2 mil. EUR (včetně Fondu soudržnosti) plně 
vyhrazeny na průběžné platby.

V roce 2009 požádal Parlament z podnětu výboru REGI, aby byly zahájeny tři pilotní 
projekty zaměřené na integraci romských komunit, podporu regionální politiky EU 
v globálním měřítku a program ERASMUS pro volené místní a regionální zástupce. V této 
rané fázi volebního období a v zájmu zajištění řádného finančního řízení se zpravodaj 
domnívá, že předtím, než budou navrženy jakékoli nové pilotní projekty, by měl být jeho 
výbor co nejpodrobněji informován o opatření přijatých k uskutečnění projektů 
financovaných z rozpočtu na rok 2009. 
V době, kdy je evropská hospodářská obnova stále ještě ve velmi rané fázi a je vysoce 
závislá na významných státních výdajích, a ačkoliv způsob přidělování financí na politiku 
soudržnosti je značně mechanický, se zdá být poněkud paradoxní, že závazky EFRR 
určené na Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost byly ve srovnání s rokem 
2009 sníženy o 372 536 823 EUR. Je tedy legitimní se tázat, zda je takové snížení 
v souladu s potřebou stimulovat hospodářství a vytvářet pracovní místa v rozvinutých 
evropských hospodářstvích s cílem udržet a zvýšit konkurenceschopnost na globální 
úrovni.


