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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. vítá návrh Komise, aby bylo v příštím programového období (2014–2020) posíleno 
využívání finančních nástrojů; zdůrazňuje, že v dobách silných rozpočtových omezení
a snížené kapacity soukromého sektoru v oblasti poskytování úvěrů může zvýšené 
využívání inovativních finančních nástrojů podpořit partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, přinést multiplikační účinek rozpočtu EU, otevřít alternativní zdroje financování
a zajistit důležitý zdroj financování pro strategické regionální investice; je přesvědčen, že 
finanční nástroje by se mohly jako doplněk grantů postupně stát důležitým prvkem 
strategií EU v oblasti regionálního růstu;

2. naléhavě vyzývá, aby budoucí revidované finanční nařízení obsahovalo právní definici 
finančních nástrojů, na niž by se koherentně odkazovalo ve všech legislativních aktech 
týkajících se finančních nástrojů; zdůrazňuje, že je důležité včas a ještě před začátkem 
příštího programového období zajistit, aby byl právní rámec finančních nástrojů 
jednoznačný, jednoduchý a transparentní, čímž se zajistí, aby byly finanční nástroje 
atraktivní pro veřejné a soukromé investory;

3. zdůrazňuje význam, který mají hodnocení ex ante pro odhalování případů selhání trhů či 
investicí, které nebyly provedeny optimálním způsobem; vyzývá Komisi, aby do 
příslušného nařízení jako součást základního aktu zavedla relevantní požadavky týkající 
se úlohy a uplatňování hodnocení ex ante; 

4. vítá rozšíření finančních nástrojů v dalším programovém období na všechny tematické cíle
a fondy SSR v rámci politiky soudržnosti; zdůrazňuje však, že má-li se snížit riziko 
nedostatečné koordinace a překrývání různých programů, je třeba získat lepší přehled
o uplatňovaných finančních nástrojích;

5. je přesvědčen, že patřičné monitorování, podávání zpráv a provádění auditních kontrol má 
zásadní význam pro to, aby se zajistilo využití prostředků EU pro zamýšlené účely; 
vyzývá Komisi, aby zpřísnila požadavky týkající se podávání zpráv řídícím orgánům
v průběhu programového období, zajistila dostatečnou četnost auditů a předkládala 
Evropskému parlamentu výroční souhrnnou zprávu o využívání a účinnosti finančních 
nástrojů v rámci různých fondů SSR a tematických cílů v různých členských státech; 

6. vyjadřuje obavy nad omezenou institucionální kapacitou Komise, pokud jde o schopnost 
zajistit plánovanou posílenou úlohu finančních nástrojů; je přesvědčen o tom, že je třeba
rovněž posílit know-how a technickou kapacitu pro využívání a řízení finančních nástrojů 
na úrovni řídících orgánů, finančních zprostředkovatelů a bank; zdůrazňuje, že lepší 
znalosti o finančních nástrojích ze strany osob odpovědných za provádění veřejných 
politik mají zásadní význam pro to, aby se odstranily překážky kulturního charakteru
a podpořil se úspěch finančních nástrojů;

7. uznává posílenou úlohu měst při plánování a provádění fondů SSR v příštím 
programovém období; vyzývá proto Komisi, aby dále objasnila procedurální a praktické 
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důsledky výraznější úlohy měst při formování a provádění finančních nástrojů. 


