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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

ÚVOD
Komise vycházeje z pozitivnějšího ekonomického výhledu připravuje za podpory Parlamentu 
opatření ve prospěch růstu a zaměstnanosti pro rok 2012. V tomto ohledu Komise uznává 
zásadní úlohu rozpočtu EU jakožto podpůrného nástroje pro činnosti, jež jsou prováděny za 
využití rozpočtů členských států. Komise proto stanovila tři hlavní priority pro rozpočet na 
rok 2012, konkrétně investování ve prospěch růstu v rámci fiskální konsolidace, posílení 
rozpočtového prvku strategie Evropa 2020 a posílení prioritních oblastí Lisabonské smlouvy, 
přičemž jsou zohledněny stávající okolnosti a se zaměřením na potřebu podrobného 
posouzení dosažených výsledků a potřeb přímo na místě.

Zpravodaj sdílí stanovisko Komise, že je nezbytné posílit společné úsilí EU a využívat 
synergií mezi politikou soudržnosti a dalšími politikami uplatňovanými na místní úrovni, a 
rád by zdůraznil skutečnost, že politika soudržnosti je investiční politikou navrženou za 
účelem podpory rozvoje cílů v regionech tím, že se poskytuje podpora těm, jejichž 
hospodářský rozvoj je pomalejší.

Za stávajících okolností vyžadují tyto cíle větší zapojení Komise, jež by měla poskytovat 
pomoc členským státům, které se při provádění politiky soudržnosti potýkají s problémy.

OBNOVENÍ NÁVRHU ROZPOČTU:
Komise při navrhování rozpočtových opatření proto posoudila rozpočtové potřeby s ohledem 
na rozhodnutí Evropské rady z roku 2005, ustanovení finančního výhledu na období 2007–
2013, interinstitucionální dohodu a také částky splatné v rámci končících projektů za 
programové období 2000–2006. Zpravodaj se domnívá, že Komise je jediným orgánem, jenž 
si na základě informací, které má k dispozici, může vytvořit přehled o skutečných 
rozpočtových potřebách veškerých regionů. Navrhuje tedy, aby byly veškeré škrty, které 
provedla Rada, zrušeny a částky, které původně navrhla Komise v návrhu rozpočtu, 
obnoveny.

ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ MEZI FONDY:
Rozdělení prostředků mezi jednotlivé fondy je následující:
strukturální fondy (ERDF a ESF) – 40 945, 9 milionu EUR a Fond soudržnosti – 11 793 
milionů EUR. Navýšení prostředků na platby o 8,4 % dokazuje, že rychlejší provádění, které 
započalo v roce 2010, pokračuje, a ukazuje na to, že politika soudržnosti navržená pro období 
2007–2013 dosáhla plně funkční úrovně, což současně znamená, že se v roce 2013 očekává 
další výrazné navýšení plateb. 

HLAVNÍ POLITICKÉ CÍLE PRO ROK 2012:
Mezi hlavní politické výstupy, které stanovila Komise, patří sladění cílů politiky soudržnosti 
se strategií Evropa 2020 a dodržení víceletých cílů tím, že se bude stimulovat potenciál růstu 
a zaměstnanosti v nejméně rozvinutých členských státech a regionech, bude se posilovat 
konkurenceschopnost regionů a prosazovat silnější územní integrace. Kromě toho Komise 
očekává výsledky, které má přinést provádění strategie EU pro Baltské moře a strategie pro 
Podunají ve všech oblastech. Velká důležitost se přikládá také přijetí právního rámce a 
prováděcího mechanismu pro budoucí programovací období 2014–2020. V tomto ohledu 
Komise očekává, že bude koordinovat přípravu a přijetí společného strategického rámce v 
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úzké spolupráci s dalšími svými útvary a zahájí jednání s členskými státy o strategických 
investičních prioritách po roce 2013. Objevuje se také zmínka o zřízení elektronických 
zúčtovacích středisek v členských státech a regionech, jejichž účelem bude shromažďování a 
sdílení údajů týkajících se financování projektů, a interaktivních portálů s příjemci pomoci, 
které jim umožní, aby údaje poskytovali jen jednou, a zároveň umožní on-line sledování toho, 
jak postupují žádosti o poskytnutí podpory a vyplácení podpory („e-politika soudržnosti“).

PILOTNÍ PROJEKTY A TECHNICKÁ PODPORA

Poslanci tento rok předložili nižší počet návrhů případných pilotních projektů/přípravných 
akcí, z nichž většina je zejména prodloužením dříve schválených opatření. 

Komise byla neoficiálně konzultována, pokud jde o potřebu prodloužení pilotních projektů a 
přípravných akcí, které se v současnosti provádí, a podpořila pokračování přípravných akcí 
nazvaných „Rozšíření regionální a místní spolupráce na základě propagace regionální 
politiky EU v celosvětovém měřítku“ a „Definice modelu řízení pro dunajský region EU 
– lepší a účinnější koordinace“ a také pilotního projektu nazvaného „Rozvíjení společné 
regionální identity, smíření národů a hospodářská a sociální spolupráce v dunajském 
makroregionu, včetně celoevropské platformy odborných znalostí na špičkové úrovni“.

Jediným nově navrženým opatřením je přípravná akce nazvaná „Atlantické fórum strategie 
EU pro Atlantik“, která přináší definici průřezového akčního plánu s konkrétními prioritami, 
jež by měly být realizovány od roku 2014 za aktivního zapojení zúčastněných stran z oblasti 
Atlantiku. Akční plán by měl být úzce svázán s regionální politikou a integrovanou námořní 
politikou a měl by také podporovat synergie s dalšími politikami EU. S ohledem výše 
uvedené opatření by přípravná akce měla financovat platformu – Atlantické fórum, která 
umožní zúčastněným stranám výměnu názorů s cílem stanovit prioritní projekty a řízení 
strategie pro Atlantik a vypracování a přijetí akčního plánu.

V souvislosti se stejným neoficiálním postupem předběžného schválení Komise také 
podpořila pokračování opatření nazvaného „Technická pomoc a šíření informací o strategii 
Evropské unie pro region Baltského moře a pro lepší znalosti strategie makroregionů“, 
což by tedy mělo předloženo jako změna návrhu rozpočtu.
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NÁVRHY

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

1 je toho názoru, že objem prostředků vyčleněných v návrhu rozpočtu (NR) pro okruh 1b, 
odpovídá potřebám a cílům regionální politiky, jak je stanovila Unie, a požaduje proto, 
aby byly rozpočtové prostředky v okruhu 1b v podobě, v jaké je navrhla Komise, 
zachovány nebo, v případě potřeby, obnoveny;

2. zdůrazňuje, že efektivní a účinné provádění regionální politiky je klíčovým předpokladem 
pro dosažení cílů strategie Evropa 2020, neboť tato strategie přispívá nejen k účinnému 
snižování rozdílů mezi regiony, ale také k vytvoření vhodného rámce pro stabilní a 
udržitelný hospodářský růst a vytváření pracovních míst;

3. vítá navýšení prostředků na závazky v okruhu 1b o 3,4 % na 52 738,9 milionu EUR a 
prostředků na platby o 8,4 % na 45 134,8 milionu EUR v průběhu roku 2011, přičemž 
výše prostředků na platby zahrnuje snížení o 35,2 % na 3 110 milionů EUR v 
nezaplacených závazcích pro období 2000–2006, k němuž došlo v souvislosti s konečnou 
fází uzavření programovacího období v roce 2012;

4. vyzývá Komisi, aby podporovala a prováděla veškeré pilotní projekty navržené Výborem 
pro regionální rozvoj v okruhu 1b;

5. vítá záměr Komise, který schválila Evropská rada, posílit synergie mezi stávajícími 
programy půjček pro některé členské státy a strukturálními fondy s cílem podpořit 
konkurenceschopnost a růst, a vyzývá Komisi, aby zintenzivnila své úsilí o nalezení 
způsobů, jak účinně zlepšit schopnosti členských států v rámci jejich běžné kapacity 
účinně provádět programy politiky soudržnosti.


