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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Vážné dopady, jimž je vystavena evropská ekonomika, by měly snížit střednědobou možnou 
míru růstu a značně zbrzdit reálný růst v letech 2009 a 2010. Tyto špatné hospodářské 
vyhlídky budou mít velmi negativní dopad na veřejné finance členských států. Následkem 
toho mohou být značně narušeny základní podmínky provádění politiky soudržnosti, které 
vyžadují, aby členské státy spolufinancovaly využívání strukturálních fondů. 

V této souvislosti by měly být některé stávající platné právní předpisy upraveny, aby se 
urychlilo provádění investičních projektů a přidělování prostředků Společenství ve prospěch 
hospodářství členských států a regionů EU.

Mezi těmito předpisy můžeme uvést předpisy týkající se předběžných plateb, předpisy, které 
se týkají výkazu výdajů, a rovněž předpisy týkající se způsobilosti výdajů a předpisy, které se 
týkají nástrojů finančního inženýrství.

Návrh Komise má za cíl zajistit, aby členské státy mohly plně využívat stávající flexibilitu, 
včetně možnosti v případě potřeby změnit nebo zjednodušit programy, aby je bylo možné co 
nejlépe přizpůsobit novým potřebám.

Navrhované změny nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti mají vyvážit 
negativní účinky hospodářské krize s cílem krátkodobě urychlit využívání fondů ve prospěch 
reálné ekonomiky, zejména poskytováním vyšší podpory malým a středním podnikům.

S cílem dosáhnout těchto cílů Komise navrhuje:

– rozšířit oblast působnosti článku 44 týkajícího se nástrojů finančního inženýrství na 
pomoc Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu poskytovanou 
členským státům při přípravě a provádění operačních programů;

– změnit článek 56 o způsobilosti výdajů s cílem vyjasnit možnost plateb režijních 
nákladů na základě paušálních sazeb a umožnit, aby byly věcné příspěvky považovány 
za výdaje způsobilé pro vytvoření fondů a pro příspěvek do fondů;

– modifikovat ustanovení týkající se vykazování výdajů: i) v případě velkých projektů
zrušením zákazu zahrnovat výdaje vzniklé v případě těchto projektů do žádostí 
o průběžné platby před schválením velkého projektu Komisí a ii) v případě státní 
podpory ve smyslu článku 87 Smlouvy zrušením limitu ve výši 35 % zálohy, jež může 
být vyplacena příjemcům subjektem, který poskytuje podpory, čímž bude moci tato 
záloha dosáhnout až 100 %, přičemž ostatní podmínky zůstávají nezměněny;

– zvýšit třetí splátku předběžné platby (2009) o 2 % v případě strukturálních fondů pro 
členské státy, které přistoupily k Evropské unii dne l. května 2004 nebo později, 
vytvořit třetí splátku (2009) ve výši 2,5 % v případě strukturálních fondů pro členské 
státy Evropské unie ve složení před l. květnem 2004; pokud jde o cíl evropské územní 
spolupráce, je programům zahrnujícím jako účastníka alespoň jeden členský stát, který 
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přistoupil k Evropské unii 1. května 2004 nebo později, v roce 2009 přidělena 
dodatečná procentní sazba ve výši 2 %.

******

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby navrhl Parlamentu vyslovit souhlas.
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