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NÁVRHY

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

1. je toho názoru, že objem prostředků na regionální politiku, který byl zapsán do 
předběžného návrhu rozpočtu, odpovídá potřebám Unie v jejím úsilí o snížení rozdílů 
mezi jednotlivými regiony a požaduje proto, aby byly veškeré rozpočtové položky 
podokruhu 1b zachovány anebo případně obnoveny;

2. všímá si úpravy finančního plánu provedené pro roky 2011 až 2013 s cílem zohlednit bod 
17 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení1 (IID);

3. vítá zvýšení prostředků na závazky o 3,2 % na 50 970 100 000 EUR, což ponechává 
rozpětí ve výši 16,9 milionu EUR, a zvýšení prostředků na platby o 16,9 % na 
42 540 800 000 EUR, a očekává, že tyto prostředky účinným způsobem přispějí
k hospodářskému oživení v Evropě a hladké transformaci hospodářství v souladu s cíli 
strategie Evropa 2020; vyjadřuje nicméně politování nad nízkou úrovní rozpětí
v podokruhu 1b ve výši 16,9 milionu EUR;

4. vyzývá Komisi, aby podporovala a prováděla veškeré pilotní projekty navržené Výborem 
pro regionální rozvoj;

5. vyzývá Komisi, aby zahájila pilotní projekt zaměřený na podporu regionální identity
a usmíření národů, např. v makro-regionu Podunají; domnívá se, že takové pilotní 
projekty by měly spočívat ve školících programech a seminářích pro mladé lidi 
zaměřených na podporu příležitostí pro kulturní výměny a měly by přispívat k tomu, aby 
se dále rozvíjelo soužití, které je udržitelné, má evropskou dimenzi a orientuje se na 
budoucnost; domnívá se, že by se touto cestou podpořila sociální a hospodářská stabilita
v dotčených regionech;

                                               
1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

ÚVODNÍ POZNÁMKY:
S ohledem na finanční krizi a pokračující hospodářský pokles přijala Komise za podpory 
Parlamentu opatření, jejichž cílem je urychlit proces využívání prostředků v oblasti 
regionálního rozvoje v souvislosti se strategií Unie pro účinnou hospodářskou obnovu. Tato 
skutečnost je zohledněna i v návrhu rozpočtu na rok 2011, v němž došlo k navýšení 
prostředků na závazky o 3,2 % a prostředků na platby o 16,9 %, což představuje 42 540,8
milionu EUR. V této souvislosti Komise uvádí, že očekávané urychlení, pokud jde
o vynakládání prostředků, vedlo v roce 2010 k plnění v rámci této položky ve výši 57 %;
To společně se skutečností, že programy prováděné přímo na místě jsou již v plném proudu, 
lze považovat za úspěch.

OBNOVENÍ NÁVRHU ROZPOČTU:
Komise při sestavování rozpočtových položek proto posoudila rozpočtové potřeby s ohledem 
na rozhodnutí Evropské rady z roku 2005, ustanovení finančního výhledu na období 2007–
2013 a IID, částky splatné v rámci končících projektů za programové období 2000–2006
a případné žádosti o zálohové platby za současné období. Zpravodaj se domnívá, že Komise 
je jediným orgánem, který si na základě informací, které má k dispozici, může vytvořit 
přehled o rozpočtových potřebách veškerých evropských regionů.
Z tohoto důvodu navrhuje, aby jakákoli snížení, které navrhuje Rada, byla zrušena a aby 
původní částky navržené Komise v rámci návrhu rozpočtu byly obnoveny. 

ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ MEZI FONDY:
Rozdělení prostředky mezi jednotlivé fondy je následující: 
ERDF 25,6 miliard EUR, Fond soudržnosti 7,7 miliard EUR a ESF 9 miliard EUR. Zpravodaj 
by rád využil této příležitosti, aby zdůraznil význam, který má ESF pro oblast hospodářské 
obnovy regionů s ohledem na to, že představuje více než 20 % prostředků, které jsou
k dispozici. Tento fond je a musí i nadále zůstat hlavním nástrojem, který mají k dispozici jak 
podnikatelské subjekty, tak místní a regionální orgány pro řízení dynamických změn 
hospodářské činnosti, které jsou součástí současného hospodářství. Fond proto musí být 
využíván k vytvoření spravedlivé rovnováhy mezi flexibilitou, kterou potřebuje podnikatelské 
prostředí, a jistotou pracovního místa, kariérního rozvoje a vzdělávání, které potřebuje 
zaměstnanec. Fond je dle názoru zpravodaje nedílným prvkem všech místně zaměřených 
hospodářských strategií.

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ OBNOVA A POKROK SMĚREM K ČISTŠÍMU A UDRŽITELNĚJŠÍMU 
HOSPODÁŘSTVÍ:
Plán evropské hospodářské obnovy není souborem opatření, která byla přijata v panice
v reakci na bezprecedentní celosvětovou finanční krizi. Tento plán úzce souvisí s nově 
navrženou hospodářskou strategií Unie, mezi jejíž známé cíle patří vybudování inteligentního, 
udržitelného a začleňujícího hospodářství, které přinese vysokou míru zaměstnanosti, 
produktivity a sociální soudržnosti. To je zjevné z částky ve výši 1 miliardy EUR na 
financování místní realizace energetických projektů dohodnutých v roce 2009 a 2010 v oblasti 
zachycování a ukládání CO2, pobřežní větrné energie a energetické infrastruktury a také
z částky ve výši 500 milionů EUR určené IT projekty širokopásmové infrastruktury ve 
venkovských oblastech.
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POKROK V OBLASTI NEUHRAZENÝCH ZÁVAZKŮ (RAL)
Evropská komise sdělila, že v průběhu let 2009 až 2010 se výše neuhrazených závazků 
zvýšila o 16,8 % a dosáhla 14,2 miliard EUR. K největšímu zvýšení došlo v případě ERDF, 
kde došlo ke zvýšení RAL na 9,8 miliard EUR a k nejvyššímu relativnímu zvýšení
u přeshraniční spolupráce (67,6 %), 
V případě víceletých finančních plánů je existence nezaplacených závazků, které mají být 
uhrazeny, jakmile jsou splněny podmínky pro uhrazení, naprosto běžná. Nicméně nárůst
o 67,6 % v případě neuhrazených závazků souvisejících s přeshraniční spoluprácí vzbuzuje 
obavy a proto zpravodaj žádá Komisi, aby uvedla důvody vedoucí k tomuto zvýšení. 

HLAVNÍ POLITICKÉ CÍLE PRO ROK 2011:
Na seznamu očekávaných politických výstupů, který publikovala Evropská komise, má 
zvláštní místo sladění politiky se strategií EU 2020, pokud jde o podporu inteligentního, 
čistého a konkurenceschopného růstu regionálních ekonomik. V tomto ohledu je obzvláště 
důležitý cíl Komise zvýšit informovanost o cílech strategie EU 2020 a posílit identifikaci
s těmito cíli, a to prostřednictvím vnitrostátních a regionálních orgánů. Stejně důležitý je 
důraz, který Komise klade na ústřední úlohu naší politiky v rámci hledání východiska Unie
z krize.
V období let 2009 až 2010 vyvinula Komise za nadšené podpory Parlamentu koncept makro-
regionů. Zvláštní význam bude mít v roce 2011 rozvoje těchto makro-regionů, přičemž důraz 
bude kladen především na strategii pro oblast Baltského moře a všech jejích aspektů včetně 
pilotních projektů zaměřených na usnadnění spolupráci s Ruskem a patřičnou realizaci 
Dunajské strategie.

PILOTNÍ PROJEKTY:
Členové výboru tento rok předložili velkou řadu možných pilotních projektů (16 z nich se 
věnuje konkrétně potřebám makro-regionu Podunají včetně jednoho, který předkládám
v tomto stanovisku. Doufám, že výbor tomuto projektu vyjádří podporu.)
Název pilotního projektu, který chci předložit zní: 
Hledání společné regionální identity a usmíření národů v makro-regionu Podunají, 
přičemž obsah tohoto projektu je následující: 

Organizace vzdělávacích programů a seminářů pro mladé lidi s důrazem na otázku společné 
regionální identity národů žijících v makro-regionu Podunají, které prostřednictvím 
občanského vzdělávání a příležitostí ke kulturním výměnám přispějí k rozvoji udržitelného
a na budoucnost orientovaného evropského soužití. Tento pilotní projekt proto podpoří 
sociální a hospodářskou stabilitu v dotčených regionech, především prostřednictví činností na 
podporu soudržnosti společenství, a zdůrazní přínosy spolupráce mezi národy.
Vybraným regionem bude makro-region Podunají a sousední země, a to v souladu
s evropskou politikou sousedství. Do programů způsobilých pro získání finančních prostředků 
budou zapojeny přinejmenším 3 členské státy z tohoto regionu.

ZÁVĚR:
Za stávajících bezprecedentních podmínek, které panují v celosvětovém hospodářství, budou 
mít prostředky, které jsou vyčleněny na politickou oblast, která má největší přínos pro reálnou 
ekonomiku, rozhodující význam, pokud jde o jejich účinnost a schopnost stimulovat inovace
a napomáhat hospodářstvím na vnitrostátní i místní úrovni v tom, aby byla úspěšná jejich 
transformace na udržitelná a zahrnující hospodářství založená na znalostech. Za těchto 
okolností je přirozené, že si přejeme přispět k dalšímu pokroku novými myšlenkami, které 
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jsou předmětem všech navržených pilotních projektů. Zpravodaj proto žádá, aby Komise 
realizovala veškeré pilotní projekty, které výbor podpoří. 


