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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

ÚVOD:
Ačkoli je hospodářské oživení v členských státech nerovnoměrné, Komise vychází 
z prognózy návratu k růstu ve druhé polovině roku 2012, a navrhuje proto opatření k posílení 
růstu a vytváření pracovních míst, jejichž cílem je poskytnout evropskému hospodářství tolik 
potřebné investice a pracovní místa. I když navrhuje přísné zvýšení prostředků na závazky, 
omezené na korekci inflace, a zaměřuje se na podstatné zvýšení úrovně plateb, stanovila 
Komise v této souvislosti pět hlavních priorit pro návrh rozpočtu na rok 2013, a to investice 
do růstu podporujícího tvorbu pracovních míst, zodpovědný a realistický rozpočet, 
kontrolování výkonnosti, snahu o úspory v administrativě a integraci Chorvatska.

Navrhovatel sdílí názor Komise na nespornou přidanou hodnotu politiky soudržnosti Unie 
a na její roli jako klíčové oblasti politiky zaměřené na investice, která nabízí nejlepší 
prostředky k vytváření pracovních míst a podpoře hospodářského růstu. Zdůrazňuje však, že 
zatímco by rozpočtové zdroje v okruhu 1b měly být používány k harmonizaci oblastí politik 
s cíli strategie EU 2020, mají cíle politiky soudržnosti, konkrétně snižování regionálních 
rozdílů a sociální, hospodářská a územní soudržnost, nadále prvořadý význam. 

OBNOVENÍ NÁVRHU ROZPOČTU:
Při přidělování rozpočtových prostředků Komise proto s přihlédnutím k ustanovením 
a přídělům z finančního výhledu na období 2007–2013 a interinstitucionální dohody 
posoudila rozpočtové potřeby a uvedla všechna čísla do souladu s příslušnými rozhodnutími 
a ustanoveními. 

Navrhovatel 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 různé položky a fondy je následující:
Celkové prostředky na závazky pro strukturální fondy (EFRR a ESF) činí 42 144,7 milionu 
EUR a pro Fond soudržnosti 12 354,2 milionu EUR, což představuje celkový nárůst o 3,3 % 
oproti roku 2012. Zvýšení prostředků na platby je oproti roku 2012 výrazně vyšší – o 11,7 %, 
což činí 48 975 milionů EUR a představuje tak úsilí o omezení růstu nezaplacených závazků. 
Nicméně je třeba poznamenat, že odhad Komise se týká výhradně roku 2013 a předpokládá, 
že potřeby plateb z předchozích let již byly pokryty, a proto jakákoli odchylka povede 
k nedostatku prostředků na platby.

HLAVNÍ POLITICKÉ CÍLE PRO ROK 2012:
Hlavní politické výstupy, jak je vymezuje Komise, opět zahrnují sladění politiky soudržnosti 
s cíli strategie Evropa 2020 i využití politiky soudržnosti jako účinného nástroje boje proti 
krizi, a to tím, že podpoří členské státy, které jsou obzvláště v nouzi, stejně jako ty, na něž se 
vztahují programy EU/MMF. V této souvislosti Komise přijala iniciativu s cílem navrhnout 
členským státům, aby, pokud je to možné, převedly dosud nepřidělené finanční prostředky 
v rámci strukturálních fondů na jiné programy, a zvýšily tak úsilí o řešení nezaměstnanosti 
mladých lidí a podporu malých a středních podniků, přičemž v tomto rámci zahájila s osmi 
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členskými státy společnou iniciativu. Dalšími hlavními oblastmi zaměření bude také právní 
rámec, prováděcí mechanismy pro budoucí programové období a provádění společného 
strategického rámce. Komise se proto chce soustředit na diskusi s členskými státy 
o strategických investičních prioritách pro období 2014–2020 a na přípravné fáze operačních 
programů. Kromě toho se předpokládá, že práce na strategii EU pro region Baltského moře 
a na strategii EU pro Podunají bude pokračovat, přičemž spolupráce na strategii pro oblast 
Atlantiku se bude dále rozvíjet s generálním ředitelstvím pro námořní záležitosti a rybolov. 
Komise má konečně v úmyslu pracovat na upevnění postavení Chorvatska jako členského 
státu od 1. července 2013.

PILOTNÍ PROJEKTY A TECHNICKÁ PODPORA
Letos opět poslanci navrhli omezení množství potenciálních pilotních projektů a přípravných 
akcí, z nichž se většina týká prodloužení dříve schválených opatření, jmenovitě „Atlantické 
fórum pro strategii EU pro Atlantik“, „Rozvíjení společné regionální identity, smíření 
národů a hospodářská a sociální spolupráce v dunajském makroregionu, včetně 
celoevropské platformy odborných znalostí na špičkové úrovni“, „Rozšíření regionální 
a místní spolupráce na základě propagace regionální politiky EU v celosvětovém 
měřítku“, „Definice modelu řízení pro dunajský region Evropské unie – lepší a účinnější 
koordinace“, i „Podpora departementu Mayotte a všech dalších území, kterých se to 
potenciálně týká, v procesu přechodu na statut nejvzdálenějšího regionu“.

Nová navrhovaná opatření zahrnují přípravné akce pro rozvoj makroregionálních strategií 
v oblasti Středozemního moře, pilotní projekt týkající se aktuálního a cílového hospodářského 
potenciálu jiných řeckých regionů než regionu hlavního města Atén jako modelu pro 
konvergenční regiony v EU a nakonec pilotní projekt pro vytvoření platformy služeb pro 
vývoz malých a středních podniků.

Navrhuje se také pokračování opatření nazvaného „Technická pomoc a šíření informací 
o strategii Evropské unie pro region Baltského moře a pro lepší znalostí strategie 
makroregionů“, a proto by mělo být také předloženo jako pozměňovací návrh 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 minimálním 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 příslušných položkách obnoveny;

2. zdůrazňuje, že účinné a účelné provádění regionální politiky je klíčem k hospodářskému 
oživení a k dosažení cílů strategie Evropa 2020, neboť přispívá nejen k vytváření 
správného rámce pro stabilní a udržitelný hospodářský růst a tvorbě pracovních míst, ale 
také, a to je stejně důležité, k účinnému snižování regionálních rozdílů a k dosažení 
sociální, hospodářské a územní soudržnosti;

3. vítá navýšení okruhu 1b o 3,3 % na 54 499 milionů EUR a zvýšení prostředků na platby 
o 11,7 % na 48 975 milionů EUR v průběhu roku 2012, přičemž tato druhá částka 
zahrnuje snížení ve výši 33, 2 % na 1 923 milionů EUR v prostředcích na platby pro 
ukončení období 2000–2006; 

4. vyzývá Komisi, aby podpořila a realizovala veškeré pilotní projekty, přípravná opatření 
a opatření technické pomoci, které navrhuje Výbor pro regionální rozvoj v okruhu 1b.


