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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a  300 Smlouvy o ES a v článku 7 
Smlouvy o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a 
Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení
(KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh nařízení Rady (KOM(2008)0803 – 17575/2008),

– s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 161 odst. 3 
Smlouvy o ES (C6-0027/2009),

– s ohledem na čl. 75 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska Rozpočtového 
výboru a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0000/2009),

1. souhlasí s návrhem nařízení Rady;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská unie čelí nebývalé krizi, která původně zasáhla finanční trhy a v současné době 
postihuje reálnou ekonomiku negativními a ještě ne zcela předvídatelnými dopady, pokud jde 
o zpomalení růstu, snížení zaměstnanosti a zvýšení rozpočtových deficitů, což v některých 
členských státech povede ke skutečné recesi.

Na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství jsou přijímána různá koordinovaná opatření na 
pomoc členským státům EU a regionům při překonávání současných obtížných okolností.

Jako reakci na požadavek předložený hlavami států a vlád EU vydala Evropská komise dne 
26. listopadu 2008 sdělení Plán evropské hospodářské obnovy, které vyjmenovává sadu 
opatření vytvořených na míru, jejichž cílem je podpořit investice a dodat národním 
ekonomikám za přísných rozpočtových omezení další veřejné finance, které budou schopny 
národní ekonomiky znova mobilizovat, zesílit poptávku a případně obnovit důvěru 
spotřebitelů v systém.

Z rozpočtového hlediska se evropská politika soudržnosti se svými 347 miliardami EUR pro 
období 2007–2013, z nichž 250 miliard EUR je určeno na lisabonské cíle, jeví jako jeden 
z nejspolehlivějších a nejúčinnějších nástrojů k dosažení tohoto záměru. 

Proto v souladu s prioritami uvedenými v Plánu obnovy a s cílem urychlit investice a následně 
realizaci programů přijala Komise koncem listopadu loňského roku řadu návrhů zaměřených 
na zavedení příslušných změn do stávajícího balíčku nařízení týkajících se strukturálních 
fondů, zejména do nařízení Rady č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (obecné nařízení), nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu (ESF).

Co se týká pozměňovacích návrhů k obecnému nařízení, jsou sledovány dvě priority: na jedné 
straně urychlení výdajů tak, aby byly k dispozici hotové peníze na realizaci projektů, na druhé 
straně zjednodušení pravidel, které by umožnilo rychlejší realizaci programů a projektů.

Evropská komise navrhuje zejména tyto čtyři hlavní oblasti intervence:

1. Zvýšení podpory z EIB a EIF: (články 44 a 46): v rámci operací finančního 
inženýrství je zavedena možnost přímo zadávat zakázky Evropské investiční bance 
(EIB) a Evropskému investičnímu fondu (EIF). Navíc obě instituce mohou poskytovat 
posílenou finanční podporu technickým činnostem, které souvisejí s přípravou a 
realizací projektů.

2. Zjednodušení způsobilosti výdajů (článek 56): je zavedena úprava, která umožňuje 
hradit režijní náklady paušálem. Navíc se jako způsobilé výdaje uznávají i věcné 
příspěvky, což přispívá k dosažení podílu ve spolufinancování. Aby bylo možné u 
projektů zajistit společnou realizaci pravidel způsobilosti po celé programové období, je 
zavedena doložka o zpětné platnosti tak, aby tento článek nabyl účinnosti k 1. srpnu 
2006.
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3. Zvýšení předběžného financování pro ERDF a ESF (článek 82): záloha pro 
předběžné financování je v roce 2009 pro 12 členských států EU zvýšena o 2 %, zatímco 
15 členských států EU bude mít v témže roce užitek ze zavedení nové zálohy ve výši
2,5 %. Co se týká projektů v rámci cíle evropské územní spolupráce, zahrnujících 
alespoň jeden členský stát, jenž vstoupil do EU k datu nebo po datu 1. května 2004, je 
pro rok 2009 zavedena ještě další záloha ve výši 2 %. Celková výše dalších záloh 
získaných tímto opatřením bude 6,25 miliard EUR.

4. Urychlení výdajů na velké projekty (článek 78): s cílem urychlit platby je možné 
předložit žádosti o platby za náklady, které vznikly před schválením projektu Komisí. 
Kromě toho je odstraněna současná maximální hranice pro zálohové platby ve výši 
35 % v rámci státních podpor stanovená článkem 87 Smlouvy, což umožňuje zálohové 
platby pro příjemce státní podpory až do výše 100 %.

Evropský parlament vítá rychlý postup, který Komise učinila při navrhování těchto 
legislativních změn, jež jistě pomohou řešit negativní vlivy této neočekávané finanční krize, 
ale hluboce lituje, že nebyly navrženy další důležité změny. Bylo by zejména velmi vhodné 
provést změny v článku 71 (zavedení systému řízení a kontroly), aby byla pro ekonomický 
systém zaručena konkrétní hotovost. Byl vznesen návrh povolit, a to pouze v roce 2009, 
průběžné platby, pokud členský stát zaujme postoj bez výhrad, a to i kdyby Komise měla 
připomínky (výdaje, u kterých by se později prokázal nesoulad se systémem řízení a kontroly, 
by byly odečteny z následné první žádosti o platbu).
Revidovaný balíček byl vytvořen jako odpověď na dočasnou, i když mimořádně vážnou 
situaci, nicméně plně reaguje na požadavek většího zjednodušení postupů a větší flexibility 
při uplatňování existujících pravidel podle předpisů upravujících strukturální fondy, jenž byl 
Evropským parlamentem opakovaně v posledních letech předkládán. 

Zejména flexibilita umožňující přidělování finančních podílů Společenství a jednotlivých 
států v průběhu celého programového období poskytne národním ekonomikám okamžitou 
hotovost nezbytnou k reagování na jejich stávající rozpočtová omezení.

Navržená opatření je nutno rychle schválit, aby se reagovalo na bezprostřední potřebu 
hotovosti v členských státech a příjemcům se pomohlo utratit více finančních prostředků a 
utratit je rychleji. Rychlé vstoupení navržených změn v platnost je ve skutečnosti nezbytné k 
zajištění jejich plné účinnosti, zejména pokud se týká zvýšení záloh k předběžnému 
financování pro rok 2009.

Evropské orgány jsou proto vyzývány k rychlému postupu rozhodování, aby bylo možné 
zajistit rychlé uplatnění opatření a dosažení prvních výsledků v nadcházejících měsících, což 
je stanovisko, které Evropský parlament plně podporuje. 

Evropský parlament by ovšem býval rád hrál větší a lepší roli: naléhavost návrhů a nedostatek 
času mu neumožnily předložit připomínky k obecnému nařízení a pozměňovacím návrhům k 
nařízením týkajícím se ERDF a ESF.

Stávající okolnosti však představují užitečné cvičení, které ukazuje potřebu včasného zahájení 
dialogu mezi orgány při příležitosti vyjednávání o novém legislativním balíčku ohledně 
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strukturálních fondů po roce 2013. 

Navíc je v blízké budoucnosti nutno vážně usilovat o zásadu zjednodušení předpisů a postupů 
– stávající návrhy představují jen ukázku –, aby se příjemcům usnadnil přístup ke 
strukturálním fondům a jejich využívání. 

Proto Evropský parlament vysoce oceňuje iniciativu Rady zřídit neformální skupinu 
odborníků zaměřenou na zjednodušení a těší se, že bude moci vyjádřit své názory na první 
výsledky a v tomto směru i návrhy do budoucna. 

V této souvislosti žádá Evropský parlament Radu a Komisi, aby vzaly plně v úvahu jeho 
doporučení a aby byl pravidelně informován o postupech, rozpravách a výsledcích jednání.

Ačkoliv stávající úpravy nemají změnit obecný rámec politiky soudržnosti, tyto důležité 
okolnosti mohou představovat způsob, jak rychleji přizpůsobit budoucí politiku potřebám a 
očekáváním měnícího se světa, a připravit cestu k rozmanitým výzvám příštího programového 
období. 
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