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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Zpravodaj bere na vědomí, že Komise navrhuje, aby členské státy získaly možnost přidělit 

celou výkonnostní rezervu obsaženou v nařízení o společných ustanoveních nebo její část na 

podporu závazků, které přijaly v oblasti strukturálních reforem. Rozhodnutí použít 

výkonnostní rezervu na strukturální reformy by bylo zcela ponecháno na úvaze členských 

států, které musí předložit oficiální návrh na toto přerozdělení včetně opatření pro provádění 

reforem, milníků, cílů a harmonogramu. Komise by návrh posoudila a prostřednictvím 

prováděcího aktu přijala rozhodnutí. 

Cílem evropského semestru je umožnit členským státům koordinovat své hospodářské 

politiky: 

• zajištěním zdravých veřejných financí (zabráněním nadměrnému vládnímu dluhu), 

• předcházením nadměrné makroekonomické nerovnováze v EU,  

• podporou strukturálních reforem s cílem vytvářet více pracovních míst a podporovat 

růst a 

• posilováním investic.  

Orgány členských států předložily své plány na využívání finančních prostředků z evropských 

strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) na období 2014–2020 v dohodách 

o partnerství, které pak schválila Evropská komise. 

Je odpovědností členských států navrhnout konkrétní programy a projekty, na něž budou 

prostředky z ESI fondů vynaloženy. 

Výkonnostní rezerva má usnadnit zaměření na výkonnost a dosažení cílů strategie Unie pro 

inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Tvoří 6 % z celkového přídělu v rámci 

cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 

(EZFRV) a opatření financovaných pod sdíleným řízením v Evropském námořním 

a rybářském fondu (ENRF), stanoveného pro každý členský stát. 

Možnost použít výkonnostní rezervu na strukturální reformy je zřetelně v rozporu s jejím 

původním účelem i s účelem politiky soudržnosti, neboť výkonnostní rezerva byla vytvořena 

s cílem přidělit finanční prostředky na programy v rámci ESI fondů, které splnily své milníky. 

Vzhledem k tomu, že Komise provede v roce 2019 přezkum těchto programů, usilovaly 

programy o splnění svých milníků a počítaly s finančními prostředky z výkonnostní rezervy. 

Pokud by se členské státy nyní mohly rozhodnout použít výkonnostní rezervu k jinému účelu, 

mohou programy soudržnosti čelit finanční nejistotě a zpožděním při provádění. Zmizel by 

také podnět k tomu, aby byly programy v rámci ESI fondů úspěšné. 

****** 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, 

aby navrhl zamítnutí návrhu Komise. 
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