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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Obsah návrhu
Návrh Komise mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se 
finančního řízení. Cílem navrhovaných opatření je v rámci postupu souhlasu reagovat na 
finanční krizi a na její sociálně-ekonomické dopady rychlejším využíváním strukturálních 
fondů, a prostřednictvím politiky soudržnosti tak zvýšit růst a zaměstnanost.

Návrh se týká zejména těchto změn: 

 rozšíření oblasti působnosti článku 44 týkajícího se nástrojů finančního inženýrství na 
pomoc Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu poskytnutou členským 
státům při přípravě a provádění operačních programů;

 změny článku 56 týkajícího se způsobilosti výdajů s cílem vyjasnit jednak možnost 
financování režijních nákladů na základě paušálních plateb a dále povolit to, aby byly 
věcné příspěvky považovány za způsobilé výdaje; tato změna by se měla použít se 
zpětným účinkem ode dne 1. srpna 2006;

 ustanovení týkajících se výkazů výdajů:

– i) jak možnosti zahrnout výdaje vzniklé u velkých projektů do žádostí o průběžné platby 
ještě před schválením velkého projektu Komisí,

– ii) tak, v případě státních podpor ve smyslu článku 87 Smlouvy, zvýšením stropu 
tvořícího 35 % zálohy, jež může být v současné době vyplacena příjemcům subjektem, 
který poskytuje podpory ve výši 100 %; 

 zvýšení třetí splátky předběžné platby (2009) o 2 % v případě strukturálních fondů pro 
členské státy, které přistoupily k Evropské unii 1. května 2004 nebo později, a vytvoření 
třetí splátky (2009) ve výši 2,5 % v případě strukturálních fondů pro členské státy, které
k Evropské unii přistoupily před 1. květnem 2004. Pokud jde o evropskou územní 
spolupráci, v případě, že program zahrnuje jako účastníka alespoň jeden členský stát, který 
přistoupil k Evropské unii 1. května 2004 nebo později, je v roce 2009 přidělena dodatečná 
procentní sazba ve výši 2 %. Tyto dodatečné zdroje, které by byly k dispozici na začátku 
roku, by měly být příjemcům v souladu s pravidly řádného finančního řízení urychleně 
převedeny.

2. Připomínky navrhovatelky

Navrhovatelka vítá návrh Komise i ostatní navrhovaná opatření v oblasti strukturální politiky 
vyplývající z plánu obnovy, který Komise navrhla s cílem reagovat na krizi, jež postihla 
finanční a sociálně-ekonomickou oblast, a který by k tomu měl přispět částkou 6,3 miliard 
EUR.

Navrhovatelka vítá návrhy Komise včetně účasti Evropské investiční banky na plánu obnovy 
prostřednictvím poskytování finančních prostředků nebo nových půjček a opatření 
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zmírňujících stávající kritéria způsobilosti, pokud jde o financování z rozpočtu Evropské unie.
S politováním však konstatuje, že doposud nebylo dosaženo dohody mezi členskými státy, 
pokud jde o revizi víceletého finančního rámce na období 2007–2013, s cílem uvolnit 5 
miliard EUR na financování transevropských energetických sítí a širokopásmového přístupu 
jako doplňkového prvku plánu obnovy.
Navrhovatelka připomíná, že politika soudržnosti představuje 36 % finančního rámce na 
období 2007–2013 neboli částku 647 miliard EUR v běžných cenách, a tvoří tedy 
nejdůležitější finanční nástroj, který by měl působit jako impulz pro obnovu ekonomiky.

Navrhovatelka se domnívá, že opatření týkající se předběžné platby, jež Komise navrhuje, 
jsou navržena tak, aby podpořila členské státy v rychlém zahájení operačních programů. 
Zdůrazňuje však, že tyto investiční politiky je třeba uplatňovat u všech členských států 
jednotně a koordinovaně s cílem zabránit tomu, aby tento nástroj řízení fondů nevedl místo 
podpory soudržnosti k prohloubení stávajících rozdílů nebo ke vzniku nových. 

V této souvislosti navrhovatelka lituje, že tato spolupráce dostatečně nepřispívá k vytvoření 
skutečné společné hospodářské politiky. 
Navrhovatelka vyjadřuje politování nad tím, že Komise nepředložila odhady dopadu této 
legislativní změny na operační programy, a klade si otázku, zda je nutno operační programy 
měnit a jaký bude případný dopad na datum jejich provedení. 

Navrhovatelka ostatně zdůrazňuje, že členské státy jsou odpovědné za řádné řízení fondů, 
které ověřuje Komise. Navrhovatelka rovněž připomíná opakované žádosti Evropského 
parlamentu, jejichž účelem bylo na příslušné politické úrovni dosáhnout zavedení 
vnitrostátního prohlášení o řízení prostředků Společenství (viz bod 44 IIA, dne 17. května 
2006) v rámci sdíleného řízení.

Navrhovatelka opět vyjadřuje obavy, pokud jde prodlevy při platbách u politik v okruhu 1B 
(soudržnost) – přestože se v rámci finančního rámce na období 2007–2013 jedná o politickou 
prioritu Evropské unie – a domnívá se, že návrh Komise by mohl tyto prodlevy omezit 
prostřednictvím předběžného financování.

V této souvislosti připomíná rovněž prohlášení, která Evropský parlament přijal na 
dohodovacím řízení dne 21. listopadu 2008, která se týkají financování a provádění politiky 
soudržnosti a v nichž Evropský parlament kromě jiného opakuje svůj požadavek, aby členské 
státy přijaly veškerá nezbytná opatření pro to, aby zajistily přiměřené provádění politiky 
soudržnosti.

Navrhovatelka mimoto jiného zdůrazňuje, že by stanovená opatření měla podpořit snížení 
nesplacených závazků (RAL) v tomto a příštím roce, a žádá Komisi, aby o této problematice 
poskytla podrobnější informace. Zejména by chtěla, aby Komise objasnila, jaký bude dopad 
tohoto návrhu na rozpočet na rok 2009 a na přípravu rozpočtu na rok 2010.

Navrhovatelka konečně vítá také skutečnost, že se návrh zabývá zjednodušením postupů, 
protože je všeobecně známo, že prodlevy v provádění strukturální politiky jsou kromě jiného 
způsobeny přílišnou formální náročností postupů, které je nutno urychleně zjednodušit.

Závěrem se navrhovatelka s ohledem na skutečnost, že je v souvislosti se současnou krizí 
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nutno urychleně jednat, vyjadřuje k přijetí tohoto návrhu kladně. 

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby navrhl 
Parlamentu, aby vyslovil s návrhem souhlas.
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