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NÁVRHY

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

1. konstatuje, že ke dni 5. července 2007 činila výše nerealizovaných závazků (RAL) 
z předchozího programového období 92,693 miliard EUR a že většina této částky (více 
než 65 miliard EUR) se týkala projektů spadajících pod cíl 1 (více než 70 % položek 
závazků);

2. konstatuje, že politika soudržnosti (Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond 
soudržnosti a Evropský sociální fond) představuje 36 % finančního rámce pro období 
2007–2013, tedy částku ve výši 347 miliard EUR v běžných cenách;

3. upozorňuje na významné zpoždění při provádění plateb určených na politiky v okruhu 1b 
(soudržnost), a to přesto, že Evropská unie je považuje za politické priority finančního 
rámce pro období 2007–2013;

4. s politováním konstatuje, že hodnota RAL dosahuje nyní znepokojivé úrovně 
odpovídající závazkům za 3 roky, přičemž „normální“, přípustnou hranici tvoří hodnota 
závazků nashromážděných za 2 roky; domnívá se, že by bylo vhodné zvrátit tento vývoj 
a přistoupit k přezkumu finančního rámce;

5. konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 
2006 (kapitola 6, bod 6.39) uvedl značný počet připomínek, pokud jde o provádění 
strukturálních fondů, a zejména pokud jde o značnou míru chybovosti dosahující nejméně 
12 % přiděleného spolufinancování;

6. s politováním konstatuje, že členské státy a Komise mají značné zpoždění ve schvalování 
národních strategických referenčních rámců a operačních programů týkajících se 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 
soudržnosti pro programové období 2007–2013; domnívá se, že členské státy by kvůli 
tomuto zpoždění neměly přijít o jim určené prostředky, a naléhavě tedy vyzývá Komisi, 
aby členským státům poskytla veškerou nezbytnou pomoc; zdůrazňuje, že na konci září 
2007 představovalo skutečné plnění okruhu 1b  37 % částek zapsaných v závazcích 
a 59 % částek zapsaných v platbách;

7. připomíná, že dodržování zásady automatického zrušení závazků je důležitou podmínkou, 
která přispívá k podpoře správních orgánů při financování a rychlém provádění projektů; 
trvá na tom, že by mělo být dodržováno pravidlo N+2 (a pravidlo N+3 v případě nových 
členských států po dobu prvních tří let finančního rámce na období 2007–2013);

8. připomíná, že zpoždění při provádění strukturální politiky jsou mimo jiné důsledkem 
příliš striktních postupů a že je tedy třeba zvážit zjednodušení postupů a jasné rozdělení 
odpovědnosti a pravomocí mezi EU a členské státy;

9. opět zdůrazňuje, že členské státy mají odpovědnost za správu fondů, a připomíná, že 
interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 obsahuje prohlášení v tomto smyslu; 
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domnívá se, že je vhodné na příslušné politické úrovni zavést vnitrostátní prohlášení 
týkající se fondů Společenství, na něž se vztahuje sdílená správa; 

10. žádá Komisi a členské státy, aby co nejrychleji finalizovaly poslední operační programy, 
které dosud nebyly schváleny;

11. žádá Komisi, aby urychleně zavedla nové programování s přihlédnutím k zásadám 
řádného finančního řízení, rentabilitě investic a skutečné absorpční kapacitě členských 
států; zdůrazňuje rovněž důležitou úlohu, kterou mají členské státy a řídící orgány, pokud 
jde o včasné předkládání správně vyhotovených žádostí o platbu;

12. připomíná společný závazek Parlamentu a Rady v oblasti kontroly postupu schvalování 
operačních programů a projektů a žádá Komisi, aby v průběhu rozpočtového procesu 
vypracovala nástroje pro monitorování, jak vyžaduje společné prohlášení ze dne 
13. července 2007;

13. domnívá se, že by k tomuto účelu bylo vhodné zavést kvantitativní a kvalitativní 
ukazatele výkonnosti, které by byly společné pro všechny členské státy, a připomíná, že 
jako kvalitativní ukazatele by se měly zejména zohlednit odměňování zaměstnanců, 
ukazatel chudoby, kvalita života, průměrná délka života, konkurenceschopnost, 
procentuální změny dlouhodobé nezaměstnanosti a úroveň služeb obecného zájmu 
v regionech; žádá, aby členské státy a regiony, které jsou příjemci prostředků 
z evropských fondů, jasněji informovaly o úloze Evropské unie, aby se občané dozvěděli, 
že EU velkou měrou přispívá k rozvoji jejich území a k soudržnosti;

14. vyzývá Komisi, aby ve svých příštích zprávách analyzovala, do jaké míry přispěly 
jednotlivé nástroje a politiky, včetně politiky soudržnosti, k pokroku dosaženému 
v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti; úspěchy a problémy je třeba analyzovat ve 
všech důležitých oblastech, zejména v oblastech Lisabonské strategie.
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