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NÁVRHY

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

1. vítá zvláštní zprávu Účetního dvora č. 2/2012 o finančních nástrojích pro malé a střední 
podniky (MSP) spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR); 
domnívá se, že zpracování takové auditní zprávy by mělo velký význam též na konci 
programového období 2007–2013, neboť by tak bylo možno učinit další závěry ve věci 
výkonnosti finančních nástrojů pro MSP spolufinancovaných z EFRR;

2. domnívá se, že v době rozpočtových omezení a snížené úvěrové kapacity soukromého 
sektoru by MSP měly být předmětem zvýšené podpory ze strany EU, aby i nadále 
generovaly pracovní místa, inovace a růst; konstatuje, že politika soudržnosti jako zásadní 
investiční nástroj v úsilí o konvergenci a trvale udržitelný rozvoj celé Evropské unie je 
jedním ze dvou hlavních způsobů, kterými EU podporuje MSP; zdůrazňuje proto, že by 
v budoucnu mělo být v politice soudržnosti posíleno užití finančních nástrojů ve vztahu 
k MSP, neboť se tak může zajistit využití revolvingových fondů, posílit partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a v rozpočtu EU dosáhnout multiplikačního účinku;

3. bere na vědomí, že Účetní dvůr při svém auditu prozkoumal vzorek projektů zahrnujících 
opatření ohledně finančních nástrojů spolufinancovaných z EFRR v programových 
obdobích 2000–2006 a 2007–2013, a zdůrazňuje, že vzhledem k omezenému počtu 
analyzovaných projektů a dotčených členských států by zpráva nemusela podávat úplný 
obraz užívání finančních prostředků z EFRR v celé EU; 

4. bere na vědomí celkové zjištění Účetního dvora, že stávající regulační rámec v oblasti 
strukturálních fondů není vhodný, což je hlavní faktor bránící tomu, aby opatření byla 
účinná a efektivní; oceňuje, že tento stav věcí konstatovala také Evropská komise v hlavě 
IV návrhu nařízení o společných ustanoveních ohledně evropských fondů a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1083/2006, která se týká finančních nástrojů, a ve svém sdělení o 
kapitálových a dluhových platformách; připomíná též, že Výbor Evropského parlamentu 
pro regionální rozvoj ve svém stanovisku k inovačním finančním nástrojům v souvislosti 
s novým víceletým finančním rámcem (2012/2027(INI)) vyzval k bezodkladnému 
zajištění jasnosti, jednoduchosti a transparentnosti právního rámce pro finanční nástroje 
a koherentních právních odkazů na definice finančních nástrojů;

5. vítá nálezy Účetního dvora a jeho doporučení týkající se hodnocení mezer ve financování; 
konstatuje, že v legislativním návrhu pro příští programové období je takové hodnocení 
navrhováno jako povinné, a to ve formě hodnocení ex ante; vyzývá Komisi, aby do 
příslušného nařízení jako součást základního aktu zavedla relevantní požadavky týkající 
se úlohy a uplatňování hodnocení ex ante včetně kvantifikovaných srovnávacích 
standardů; má za to, že v legislativním návrhu pro příští programové období je nutno 
vyřešit též otázku ustanovení o revolvingu;

6. připomíná, že ve sdělení Komise o kapitálových a dluhových platformách je zmíněno 
ustanovení o již hotových finančních nástrojích; souhlasí s doporučením Účetního dvora 
dále tuto myšlenku rozvíjet a vyzývá Komisi, aby v brzkém časovém horizontu, v každém 
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případě před začátkem příštího programového období, zveřejnila konkrétní návrhy ve věci 
již hotových finančních nástrojů;

7. podporuje výzvu Účetního dvora, aby byla jasněji definována koncepce pákového efektu 
finančních nástrojů; zdůrazňuje však, že v souvislosti s tlakem na zvětšení pákového 
efektu je třeba připomenout, že finanční nástroje v politice soudržnosti většinou financují 
projekty v méně rozvinutých regionech a regionech s hospodářskými obtížemi, a to 
s cílem zlepšit situace při selhání trhu nebo takové situace, kdy investice nejsou optimální, 
a že tedy cílem finančních nástrojů v politice soudržnosti není pouze krátkodobá 
výnosnost, nýbrž i významný sociálně-společenský přínos; poukazuje na víceúrovňovou 
správu a sdílené řízení, tedy vedle politiky soudržnosti na základní koncepce při přípravě 
a provádění programů, které umožňují, aby se plánování a provádění programů účastnily 
též regionální a vnitrostátní orgány; zdůrazňuje proto, že je v legislativním rámci třeba 
udržet určitou míru pružnosti i tehdy, jde-li o definice pákového efektu a požadavky na 
něj;

8. souhlasí s doporučením Účetního dvora, aby Komise poskytla spolehlivý a technicky 
důkladně zajištěný systém monitorování a hodnocení, který by byl konkrétně určený pro 
finanční nástroje; vyzývá Komisi, aby se také řídila doporučením Účetního dvora, pokud 
jde o dohodu s členskými státy na malém počtu měřitelných, relevantních, specifických 
a jednotných ukazatelů výkonů finančních nástrojů, což by posílilo procesy monitorování 
i auditu;

9. připomíná, že stanovisko Výboru pro regionální rozvoj o inovačních finančních nástrojích 
v souvislosti s příštím finančním rámcem (2012/2027(INI)) přivítalo použití finančních 
nástrojů, které bylo v rámci politiky soudržnosti v příštím programovém období rozšířeno 
do všech tematických cílů a do všech fondů Rámce podpory Společenství; konstatuje, že 
Komise již potvrdila, že je možné, aby byla celá prioritní osa realizována prostřednictvím 
finančních nástrojů; domnívá se tudíž, že začlenění všech finančních nástrojů pro MSP
spolufinancovaných z EFRR do jediného operačního programu v každém členském státě 
by mohlo být kontraproduktivní a že cílů racionalizace procesu plánování a odstranění 
prodlev lze dosáhnout jinými opatřeními, jako je zavedení povinného hodnocení ex ante či 
možnost použití již hotových finančních nástrojů.


