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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o politice soudržnosti: investice do reálné ekonomiky
(2009/2009(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plán evropské hospodářské obnovy“ 
(KOM(2008)0800),

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Politika soudržnosti: investice do reálné 
ekonomiky“ (KOM(2008)0876),

– s ohledem na závěry předsednictví Evropské rady z prosince 2008,

– s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení, a který 
předložila Komise,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady předložený Komisí, kterým 
se mění nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu s cílem rozšířit druhy 
nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF, 

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj, stanovisko Hospodářského 
a měnového výboru a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-
0000/2009),

1. s potěšením vítá přijetí plánu evropské hospodářské obnovy, který nastiňuje společné 
kroky členských států a Komise při řešení hospodářské krize. Plán vychází ze zásady 
solidarity a sociální spravedlnosti a je v souladu s Lisabonskou strategií. Opatření v něm 
navrhovaná přispějí k hlubším a trvalejším strukturálním reformám;

2. zdůrazňuje skutečnost, že strukturální fondy jsou mocným nástrojem, který má regionům 
pomoci v jejich hospodářské a sociální restrukturalizaci a uskutečňovat tak činnosti 
vyplývající ze čtyř prioritních oblastí tohoto plánu, které povedou k oživení hospodářství, 
a upřednostňuje používání tohoto nástroje před ukvapeným vytvářením nových 
hospodářských nástrojů; poznamenává, že tyto činnosti jsou doplněním činností 
uskutečněných na vnitrostátní úrovni;

3. podporuje navrhované změny v prováděcích pravidlech, které mají zvýšit flexibilitu 
strukturálních fondů a přizpůsobit je tomu, aby splňovaly potřeby vyplývající 
z mimořádné hospodářské situace. Vybízí ovšem Komisi, aby zvážila, zda je možné 
zjednodušit existující nástroje;

4. domnívá se, že opatření, jako je urychlení plateb, uplatňování jednorázových plateb 
a paušálních sazeb, podpoří provádění projektů zejména v odvětví infrastruktury 
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a v odvětví energetiky a životního prostředí;

5. zdůrazňuje, že pro úspěšnou obnovu hospodářství je důležité přijmout opatření 
na podporu zaměstnanosti a podnikání; vyzývá členské státy, aby hojně využívaly 
strukturální fondy k podpoře tvorby pracovních míst a k podpoře malých a středních 
podniků a podnikání;

6. vybízí členské státy, aby častěji využívaly možnosti, které poskytuje Evropská investiční 
banka, a zejména finanční nástroje JESSICA a JEREMIE. Zdůrazňuje, že pro přípravu 
projektů má velký význam iniciativa JASPERS;

7. vybízí Komisi, aby zvýšila technickou pomoc členským státům s cílem zlepšit kvalitu 
projektů a účinnost jejich provádění;

8. vyzývá Komisi, aby sledovala účinky změn v provádění strukturálních fondů a aby svá 
zjištění zohlednila ve střednědobém přezkumu strategických obecných zásad Společenství 
pro soudržnost;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.
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