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NÁVRHY

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

1. domnívá se, že regionální politika EU přesvědčuje evropskou veřejnost již řadu let o svém 
jedinečném přínosu pro Evropu, kterého dosahuje účinnou podporou hospodářské
a sociální soudržnosti v celé EU a současně i svým přispíváním k plnění cílů Lisabonské 
strategie v oblasti růstu a pracovních příležitostí; proto se staví proti jakýmkoliv pokusům 
o převedení této politiky Společenství zpět na vnitrostátní úroveň; znovu připomíná svůj 
dlouhodobý názor, že politika soudržnosti by se měla vztahovat na celé území EU a že by 
měla být věnována větší část finančních prostředků, které jsou k dispozici, na pokrytí 
potřeb zaostalejších regionů;

2. pokládá za nezbytné, aby na období po roce 2013 byl zaručen náležitý objem finančních 
prostředků, který by zajistil, že politika soudržnosti může nejen dále úspěšně plnit své 
obvyklé úkoly, ale že se může věnovat i řadě nových globálních problémů se závažným 
územním dopadem, jako jsou například klimatické a demografické změny, energetická 
účinnost a koncentrace obyvatel ve městech, jež jsou podrobně popsány ve čtvrté zprávě 
Komise o hospodářské a sociální soudržnosti (KOM(2007)0273); zastává proto názor, 
že přidělených 0,35 % HDP Evropské unie nebude k financování této politiky postačovat;

3. zdůrazňuje nutnost zjednodušit postupy uplatňované při využívání strukturálních fondů, 
zejména při jejich správě a kontrole; poznamenává, že nízké čerpání dostupných 
prostředků členskými státy je do určité míry způsobeno složitostí systému; naléhavě žádá 
Komisi, aby bezodkladně předložila konkrétní návrhy na zjednodušení příslušných 
postupů, a tyto návrhy by měly být okamžitě uskutečněny; 

4. poukazuje na skutečnost, že to je poprvé, co se Komise zabývá systematickým 
hodnocením účinnosti operačních programů z období 2000–2006; s velkým zájmem 
očekává výsledky tohoto hodnocení, které je seriózním pokusem o hodnocení účinnosti 
opatření politiky soudržnosti; poznamenává nicméně, že docenit kladné účinky, kterých 
politika soudržnosti ve skutečnosti dosáhla, je nesmírně obtížné, jelikož je nelze měřit 
čistě ekonomickými měřítky;

5. připouští, že současná finanční krize značně změnila hospodářskou a finanční situaci 
v mnohých členských státech; poukazuje na to, že v důsledku této krize se mohou změnit 
investiční priority jednotlivých států, a některé operační programy proto možná bude 
nutné upravit; zdůrazňuje skutečnost, že členské státy se rovněž mohou potýkat 
s problémy s likviditou, kvůli nimž nebudou moci uhradit své příspěvky k provádění 
strukturálních opatření a programů; naléhavě Komisi žádá, aby úzce spolupracovala 
s členskými státy, se kterými by se měla společně pokusit znovu nastartovat evropskou 
ekonomiku; také Komisi vyzývá, aby případně navrhla změny ve stávajícím legislativním 
rámci, který upravuje strukturální fondy na období 2007–2013;

6. v souvislosti s územní soudržností doporučuje značně posílit cíl evropské územní 
spolupráce, jak z politického, tak i z finančního hlediska, a navrhuje zajistit na příští 
programové období dodatečné finanční prostředky; vítá nedávné úsilí Komise o upevnění 

Adlib Express Watermark



PE415.347v01-00 4/4 PA\753684CS.doc

CS

územní spolupráce vytvořením struktur nadnárodní spolupráce pro země, jejichž problémy 
jsou si podobné; s velkým zájmem poukazuje na strategii pro region Baltského moře, 
která dokládá, že v budoucnosti je možné zvážit uplatnění obdobných strategií i v jiných 
regionech; 

7. připomíná, že během jednání o nařízeních souvisejících se strukturálními fondy na období 
2007–2013 předložil Parlament v rámci neformálního trialogu návrh na nové přidělení 
nevyužitých prostředků, které nebyly vyčerpány v důsledku pravidla N+2 / N+3, 
do rozpočtu Společenství určeného na soudržnost (okruh 1b) a do ostatních operačních 
programů, které přidělené prostředky využívají obvykle lépe; vyslovuje značné politování 
nad tím, že v danou dobu Rada nevzala tento návrh v úvahu; vyzývá Komisi, aby ve svém 
nadcházejícím přezkumu v polovině období reagovala na návrh Parlamentu a předložila 
konkrétní návrhy na nové přidělení těchto prostředků. 
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