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... byla jmenována/byl jmenován navrhovatelkou/navrhovatelem na schůzi Výboru pro 
regionální politiku, dopravu a cestovní ruch dne 22. července 2004. 

Výbor projednal návrh stanoviska na schůzi dne .... 

Na této schůzi přijal výbor následující návrhy ... hlasy proti ..., ... zdrželi se/jednomyslně. 

Hlasování se zúčastnili následující poslanci: ... (předseda, předsedkyně, úřadující předseda, 
úřadující předsedkyně), ... (místopředseda místopředsedkyně), ... (místopředseda, 
místopředsedkyně), ... (navrhovatelka, navrhovatel), ..., ..., (kterou(kterým) je 
zastupována(zastupován) ...), (kterou(kterým) je zastupována(zastupován) ... podle čl. 153 
odst. 2), ... a ... . 
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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

 

Úvod a přehled 
 
Rozpočtový proces pro rok 2005 ovlivňuje oblast strukturálních fondů a regionální politiky ze 
tří hlavních hledisek. Za prvé, rok 2005 je prvním celým rozpočtovým rokem pro Evropu 25 
států. Za druhé, v důsledku této skutečnosti se zvýšil celkový objem prostředků, které jsou k 
dispozici v PNR1 na regionální politiku. Zvýšení položek plateb převyšuje nižší nárůst v 
položkách závazků. Za třetí, rozdělování položek odráží pokračující přechod od 
předvstupních nástrojů k přijímání podpory z Fondu soudržnosti v případě osmi z desítky 
nových členských států. 
 
Změny ve struktuře výdajů na regionální politiku a Fond soudržnosti by měly být porovnány s 
vývojem celkové výše navrhovaných výdajů rozpočtu. V návrhu rozpočtu jako celku jsou 
položky plateb zvýšeny o 9,7 %, přičemž celkové výdaje dosahují výše 109,5 miliardy eur. 
Položky závazků rozpočtu jako celku vzrostou na 117,2 miliardy, tj. o 5,2 %. Položky plateb 
do strukturálních fondů jsou v rozšířené Unii zvýšeny o 14,8 % na 35,4 miliardy eur a 
položky závazků o 3,3 % na 42,4 miliardy eur. V rámci této celkové částky pro strukturální 
fondy vzrostou výdaje Fondu soudržnosti o 7,3 % na částku těsně převyšující 3 miliardy eur a 
položky závazků pro Fond soudržnosti klesnou o 9,7 % na 5,1 miliardy eur. Důvodem snížení 
položek závazků Fondu soudržnosti je do značné míry skutečnost, že Irsko již nadále 
nesplňuje podmínky využívání prostředků z Fondu.  
 
Předběžně lze poznamenat, že nižší míra zvýšení, nebo – v případě Fondu soudržnosti – 
snížení položek závazků ve srovnání s růstem položek plateb by měla přispět k omezení růstu 
RAL (reste à liquider), zůstatku nezaplacených položek závazků. 
 
Dopad rozšíření 
 
    Nárůst výdajů na strukturální opatření o 14,8 % je způsoben převážně zdvojnásobením 
položek plateb uvolněných pro nové členské státy.  Výdaje strukturálních fondů v deseti 
nových členských zemích EU se zvyšují o 82 % a výdaje Fondu soudržnosti o 330 %, 
přestože v nových členských státech jsou předvstupní strukturální výdaje samozřejmě 
postupně snižovány. Položky plateb strukturálních fondů v nových členských státech 
dosáhnou 3,09 miliardy eur a položky závazků dosáhnou 5,3 miliardy eur.  
 
 V položkách plateb pro Fond soudržnosti v deseti nových členských zemích EU je částka 
0,7 miliardy eur a v položkách závazků 2,39 miliardy eur. 
 
 Výdajové položky pro patnáct starých členských zemí EU 
 
   Jak položky závazků, tak položky plateb do strukturálních fondů v patnácti členských 
zemích EU jsou v předběžném návrhu rozpočtu zvýšeny.  Položky plateb vzrostou o 11,3 % 

                                                 
1 předběžný návrh rozpočtu 
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na 29,3 miliardy eur a položky závazků vzrostou téměř na 33 miliard eur.  Přestože se tento 
růst může jevit jako přiměřený, z vysoké míry plnění rozpočtu v roce 2004 pro Evropský fond 
pro regionální rozvoj a uplatňování pravidla N+ 2 je zřejmé, že může být nutný další růst 
položek plateb. Na druhé straně není doposud jasné, jaká je v nových členských státech 
absorpční kapacita výdajů strukturálních fondů. Z tohoto hlediska je nezbytné, aby Komise 
předkládala Parlamentu aktuální informace o prognózách rozpočtových výdajů v roce 2004. 
 
Vyhodnocení a třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti 
 
  Normativní požadavek ukládá Komisi, aby přezkoumala výdaje strukturálního fondu za 
každé období programování. Tato dodatečná přezkoumání budou v roce 2004 k dispozici za 
období programování 1995 až 1999.  Hodnocení, která jsou zpravidla pro strukturální fondy 
příznivá, jsou začleněna do průběžného přezkoumání za období programování 2000–2006 a 
do třetí zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti. Je politováníhodné, že nedůraznost při 
stanovování cílů v roce 1994 znamená, že důkladná analýza efektivity nákladů není možná. 
Navrhovatel si je nicméně vědom toho, že návrh rozpočtu na rok 2005 by měl být posuzován 
také ve světle všeobecného nařízení o strukturálních fondech a fondech soudržnosti (2007–
2013), které, až bude k dispozici, nahradí nařízení 1260/1999. Obzvláště v případě Fondu 
soudržnosti je politováníhodné, že dodatečné hodnocení nebude dokončeno do listopadu 
2004. 
 
RAL – nezaplacené položky závazků 
 
Jak je uvedeno výše, navrhované zvýšení položek plateb ve strukturální politice je vyšší než 
navrhované zvýšení položek závazků, což by mělo zpomalit nárůst RAL. Nadále však platí, 
že na základě PNR se objem RAL zvýší. „Abnormální“ výše RAL, která se váže k 
programům před rokem 1999, by měla být odstraněna v roce 2004. 
 
Konkrétní problémy a pozměňovací návrhy 
 
  Navrhovatel nyní poukáže na konkrétní aspekty předběžného návrhu rozpočtu, kterých by se 
podle jeho názoru mohly týkat pozměňovací návrhy předložené výborem. Toto předběžné 
označení není neměnné. Výbor se samozřejmě nevzdává práva předložit nebo vzít zpět 
pozměňovací návrhy s ohledem na první čtení rozpočtu v Radě a přijetí návrhu 
rozpočtu v pátek 16. července, obzvláště s ohledem na navrácení částek snížených Radou 
na výši navrhovanou v předběžném návrhu rozpočtu. 
 
 Vzhledem k vysoké úrovni provádění položek plateb v 15 členských státech EU navrhovatel 
předkládá návrh na zvýšení částek uvolněných na cíl 1 – regionální politika (položka 13-03-
01) nad úroveň původně navrženou v PNR. Navýšení pozměňovacím návrhem o 250 milionů 
eur nebo o pouhých 0,2 % nad úroveň roku 2004 by zvýšilo růst v položkách plateb v této 
položce na úroveň průměrného zvýšení nepovinných výdajů v PNR. 
 
 Co se týče položek závazků, je navrhovatel přesvědčen o tom, že by nemělo dojít ke snížení 
prostředků v PNR ve srovnání s částkami uvolněnými v roce 2004 pro cíl 2 – regionální 
politika (položka 13-3-04), nebude-li takový škrt jasně odůvodněn. Žádné takové odůvodnění 
není v dokumentaci PNR uvedeno. Navrhovatel proto navrhuje vrátit objem prostředků na 
úroveň roku 2004 pozměňovacím návrhem, který přidává 78,8 milionů eur nebo 2 % do 
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uvedené položky. 
 
Konkrétně je navrženo snížení prostředků uvolněných pro zvláštní program pro mír a 
usmíření v Severním Irsku a hraničních hrabstvích Irska (položka 13-03-02). Až do chvíle, 
kdy bude předloženo přesvědčivé odůvodnění, navrhuje navrhovatel zvýšit objem prostředků 
pro tento program zpět na úroveň z roku 2004, což vyžaduje pozměňovací návrhy na zvýšení 
položek plateb o 6,87 milionů eur. 
 
Všechny tyto pozměňovací návrhy se pohybují v rámci prostoru stanoveného finančním 
výhledem pro rok 2005. 
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