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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise navrhla členským státům jako odpověď na globální finanční krizi plán 
evropské hospodářské obnovy. Vedoucí představitelé států a vlád EU potvrdili nezbytnost 
koordinované odpovědi a Komise zveřejnila 26. listopadu 2008 sdělení „Plán evropské 
hospodářské obnovy“, ve kterém se uvádí, že politika soudržnosti významně přispívá 
k veřejným investicím ze strany členských států a regionů a že bude muset dále fungovat jako 
prostředek k zotavení ze současné krize. 

Plán evropské hospodářské obnovy vyjmenovává návrhy činností v prioritních oblastech 
Lisabonské strategie, které by měly být přijaty, aby bylo dosaženo hospodářského růstu a 
zaměstnanosti. Všechny nástroje, které jsou uvedeny v činnost, se snaží dosáhnout tohoto cíle 
a urychlit dosažení výsledků. V tomto smyslu má rozšíření rámce Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci a zpružnění Evropského sociálního fondu (ESF) zvláštní význam, 
pokud jde o reakci na četné naléhavé situace v sociální a hospodářské oblasti, jimž se 
nedostává podpory.
Dnes stejně jako v minulosti jsme přesvědčeni, že plán bude tím účinnější, čím úplnější bude 
jeho činnost a rozsah působnosti.

Evropský sociální fond podporuje politiky a priority, které mají za cíl učinit pokrok v 
uskutečňování plné zaměstnanosti, ve zlepšování kvality a produktivity práce a v podpoře 
sociálního začlenění a soudržnosti a mají zásadní roli v provádění opatření uvedených v tomto 
Plánu evropské hospodářské obnovy.

Vzhledem k tomu, že nebyly dány k dispozici nové fondy ani nové pokyny pro činnost v 
terénu, je mimořádně důležité, aby byl Evropský sociální fond využíván v celém rozsahu k 
řešení problematiky boje s nezaměstnaností a rychlého zvýšení tlaku na konkurenceschopnost 
evropského hospodářství, které jsou následkem současné finanční krize a ekonomického 
zpomalení. 

V této souvislosti usiluje návrh Komise o zjednodušení metod řízení a používání plateb 
spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu, s cílem stimulovat řádné, účinnější a 
rychlejší využití dostupných zdrojů, které mohou členským státům a regionům pomoci čelit 
hospodářské krizi. 

Je nutno zdůraznit, že Evropský parlament a Výbor pro regionální rozvoj takové zjednodušení 
opakovaně definovaly jako zásadní pro zlepšení řízení a fungování strukturálních fondů.

Je nutno zmínit, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě o plnění souhrnného rozpočtu za 
rozpočtový rok 2007 rovněž doporučil zjednodušení základu pro výpočet způsobilých nákladů 
a širší využití pevných plateb či paušálních sazeb místo vyplácení náhrad „skutečných 
nákladů“.1

                                               
1 Úř. věst. – C 286, svazek 51, 10.11.2008, Výroční zpráva Účetního dvora o plnění souhrnného rozpočtu za rozpočtový rok 
2007, spolu s odpověďmi orgánů, kapitola 2 bod 42.
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Co se týče plateb paušálních sazeb, byly již od roku 2007 umožněny pro platby z ESF za 
nepřímé náklady, avšak platba pevných částek není ještě podle pravidel ESF považována za 
vhodnou. 

V této souvislosti usiluje návrh Komise o rozšíření financování paušálními sazbami i na přímé 
náklady, o zvětšení jeho rozsahu a standardizovaných stupnic nákladových jednotek a o 
povolení využívat platební systémy pevných částek.

Návrh přeložený Evropskou komisí tedy pokračuje ve směru návrhů již dříve formulovaných 
Výborem pro regionální rozvoj s cílem přizpůsobit se zájmům příslušných zúčastněných stran 
ve členských státech. 

Vzhledem k naléhavosti zavedení předložených návrhů byl Evropský parlament vyzván, aby 
zaujal stanovisko co nejrychleji.
Evropský parlament se nikdy nezříkal převzetí své politické odpovědnosti. I když zvláštní 
povaha této chvíle vyvolává mnoho představ, pro tento okamžik se Evropský parlament 
zdržuje předkládání nových pozměňovacích návrhů, aby bylo zaručeno rychlé provedení 
celého postupu a občané z něj měli skutečný prospěch, což je cílem návrhu, Upozorňuje však 
na nezbytnost okamžitého zahájení postupu hodnocení tohoto fondu společně s Evropskou 
komisí, které bude směřovat k tomu, aby byla v co nejkratší době provedena dodatečná revize.

Za těchto okolností Výbor pro regionální rozvoj tento návrh Komise schvaluje.

******

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 
výbor, aby navrhl schválení návrhu Komise.
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