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1. Domníváte se, že navrhované rozdělení fondů mezi nové a staré členské státy odráží 
odpovídajícím způsobem výzvy, které stojí před politikou soudržnosti v souvislosti s 
nedávným rozšířením? Domníváte se, že z hlediska plánování politiky soudržnosti je 
výhodnější pětiletý finanční výhled, nebo výhled delší - na dobu 7 let? 

 
2. Domníváte se, že výše financí navržená v návrhu finančního výhledu na období 2007 -

 2013 bude dostačující ke splnění cíle, kterým je přivést znevýhodněné regiony na úroveň, 
na které budou moci účinně soutěžit s jinými regiony? Jak můžete zaručit zástupcům 
těchto regionů, kterých se týká cíl 1, že výše financí bude stačit na splnění závazků 
týkajících se cíle konvergence, které jsou stanoveny ve smlouvách? 

 
3. Jaký je Váš názor na žádost o snížení výše jejich příspěvků do rozpočtu Společenství na 

maximální výši 1,00 %, kterou nedávno vznesli hlavní čistí přispěvatelé, vzhledem k tomu, 
že většina výdajů v rámci soudržnosti bude soustředěna na nové členské státy? Nemyslíte 
si, že podobný přístup by vedl ke vzniku demarkační linie mezi novými členskými státy a 
zeměmi využívajícími odstupňované pomoci? 

 
4. Domníváte se, že je na dočasnou odstupňovanou pomoc, která je určena regionům v 

závislosti na statistických výsledcích, vyhrazeno dostatečné množství finančních 
prostředků? Můžete zaručit, že zisky vyplývající z hospodářských pobídek poskytovaných 
v těchto regionech a následné zvýšení udržitelné zaměstnanosti a konkurenceschopnosti 
nebudou ohroženy v důsledku těchto statistických výsledků, které mohou negativně 
ovlivnit doposud získané výhody a vést ke ztrátě podpory ze strany místního obyvatelstva? 

 
5. Strategie Komise popsaná ve sdělení „Posílené partnerství pro nejvzdálenější regiony“ je 

založena na vzájemném působení regionální politiky, zemědělství, rybolovu a dopravy.« 
Vzhledem k tomu, že priority jednotlivých politik se vzájemně liší, jaké prostředky má k 
dispozici budoucí komisař pro zajištění účinné koordinace, která je nezbytným 
předpokladem pro to, aby strategie byla úspěšná? Domníváte se, že návrh, který umožňuje 
zvýšit společné financování pro nejvzdálenější regiony na 85 % bez ohledu na jejich HDP, 
je správný? 

 
6. Ve svém usnesení ze dne 22. dubna 2004 o třetí zprávě o soudržnosti Evropský parlament 

zdůraznil zásadu solidarity, která by měla být směrodatná pro rozvoj regionů 
znevýhodněných především po zeměpisné stránce, a požádal o zavedení specifických 
opatření pro tyto regiony. Může komisař(komisařka) informovat výbor o tom, jak hodlá se 
žádostí Parlamentu dále naložit? Může komisař(komisařka) informovat výbor o tom, zda 
hodlá navrhnout v rámci politiky Společenství v oblasti konkurenceschopnosti zvýšení 
finanční pomoci těmto regionům? 

 
7. Jak můžete zajistit, že bude dodržována zásada dodatečnosti?A jaká opatření může 

přijmout Komise, aby zajistila, že členské státy nesníží jejich finanční účast v závislosti na 
částce, kterou na projekt Komise poskytne? Máte v úmyslu zavést ověřitelný systém 
založený na národním potvrzujícím prohlášení vydaném národními orgány a přimět 
členské státy k tomu, aby tento systém přijaly, a tím zajistit, že na sebe členské státy 
převezmou odpovědnost za využívání strukturálních fondů a že se Komise bude moci 
soustředit na kontrolní systémy, a předejít dvojímu zaměstnání, pokud jde o každodenní 
národní kontroly uplatňování programů? 
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8. Domníváte se, že výše financí navržená pro evropskou územní spolupráci bude dostačující 

vzhledem k nízké úrovni rozvoje a vysokému počtu regionů v rámci i mimo nové vnější 
hranice Unie? Domníváte se, že nový nástroj sousedství usnadní koordinaci mezi politikou 
soudržnosti a vnější politikou Unie?  Budete trvat na zachování koncepce programu 
INTERREG, pokud jde o uplatňování tohoto nástroje? 

 
9. Jak hodláte zlepšit a zjednodušit normotvorný postup týkající se využívání strukturálních 

fondů a jak zamýšlíte vyjasnit a zprůhlednit rozdělení pravomocí a odpovědností mezi 
dotčené strany, zejména Komisi, členské státy, regiony a správní orgány? Domníváte se, že 
lze dosáhnout cíle významně zjednodušit pravidla a postupy a současně dodržovat zásady 
plánování, partnerských vztahů, dodatečnosti a dohodování? Měl by být program 
Complement zrušen, jak se jeví v dostupných dokumentech, nebo by se namísto toho měl 
stát skutečným nástrojem pro inovaci místního vládního řízení? 

 
10. Souhlasíte jako komisař pro regionální záležitosti s názorem, že nelze přidělovat finanční 

prostředky EU na výstavbu budov nebo infrastruktur, který by nebyly přístupné osobám se 
zdravotním postižením? Budete tedy naléhavě vyžadovat povinné podmínky týkající se 
přístupu zdravotně postižených osob při přidělování prostředků ze strukturálních fondů v 
nových nařízeních? 

 
11.  „Rozvoj venkova“ byl vyjmut z působnosti a názvu Výboru pro zemědělství a rozvoj 

venkova. Spadá tedy tato oblast do úkolů GŘ REGIO, tedy Výboru pro rozvoj venkova? 
Jestli ano, jakým způsobem zamýšlíte řídit tuto oblast, která získává stále více na 
významu? 

 
12. Iniciativy Společenství, jako jsou programy URBAN, LEADER a EQUAL poskytují 

jedinečnou příležitost ke zlepšení a zavádění nových řešení vývojových úkolů v evropské 
spolupráci. Pokud v průběhu dalšího plánovacího období tyto iniciativy skončí, bude jejich 
poslání nadále plněno? Jakou formou? Domníváte se, že budete mít dostatečné prostředky 
ke zvýšení úsilí Unie o obnovení programů pro regionální městkou politiku? Nebylo by ve 
stejné míře nutné zdůraznit programy určené pro odborné vzdělávání a zaměstnanost a 
zaměřit úsilí Společenství především na města s nejvyšší nezaměstnaností? Zamýšlí nová 
Komise/ GŘ REGIO podporovat cílové programy? 

 
13. Jaký nástroj byste navrhl k posílení uplatňování pravidel partnerských vztahů? Jak by bylo 

možné zajistit, aby Komise mohla sledovat a kontrolovat uplatňování pravidla 
partnerských vztahů v existujících programech ve všech prováděcích etapách a v 
monitorovacích výborech? V případě, že pravidla partnerských vztahů nebudou správně 
uplatňována, jak by bylo možné zajistit Komisi pravomoci k přijímání opatření? 
Podniknete kroky k posílení zásady partnerských vztahů a účasti v souvislosti s 
regionálními dotacemi s cílem zajistit, aby se občanská společnost a nevládní organizace 
pro životní prostředí plně zapojily do rozhodovacího procesu? A konečně, myslíte si, že 
zajištění účasti sociálních partnerů a zástupců – prostřednictvím vhodných mechanismů – 
na plánování iniciativ, jejich uplatňování a následném postupu lze docílit zkoumáním a 
zdůrazněním kladných zkušeností, které již má komise a některé členské státy (např. Itálie 
a Španělsko) s Paktem územní zaměstnanosti? 
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14. Budete podporovat zásadu environmentální udržitelnosti ve všech činnostech spojených s 
Fondem pro regionální rozvoj? Jak lze zajistit, aby EU neposkytovala dotace na projekty, 
které nedodržují právní předpisy v oblasti životního prostředí? Jakým způsobem budete 
integrovat postup strategického vyhodnocení dopadů do plánování strukturální pomoci? 

 
15. Upřednostnil(a) byste, aby i nadále prováděcí rezervu přidělovala administrativa každého 

členského státu na základě střednědobé zprávy, nebo byste navrhoval(a) reformu, která by 
vedla k vytvoření evropské prováděcí rezervy, kterou by řídila Evropská komise a která by 
zajistila evropské stanovisko k nejlépe prováděným programům? Domníváte se, že 
navrhovaná kritéria by měla být považována za vhodný a srovnatelný základ pro 
přidělování rezervy? Navrhoval(a) byste, aby se provádění hodnotilo nejen z finančního 
hlediska, ale rovněž z hlediska kvality projektů? 
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