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NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 174 Smlouvy o fungování Evropské unie bude činnost 

Unie zaměřena na podporu harmonického rozvoje Unie jako celku a na snižování rozdílů 

mezi úrovněmi rozvoje různých regionů a snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných 

regionů; 

2. zdůrazňuje, že silná eurozóna je nezbytnou podmínkou silné Evropy jako celku a že 

jednotná měna slouží stejně jako politika soudržnosti dlouhodobým cílům, neboť jejich 

účelem je vytváření růstu a zaměstnanosti, jakož i větší stability, větší bezpečnosti a více 

příležitostí; zdůrazňuje však, že eurozóna nemůže dosáhnout pokroku a výrazné úrovně 

růstu, která je nezbytná pro vytváření pracovních míst a rozvoj, bez společného úsilí 

o provádění správné kombinace ekonomických politik, která spočívá v investicích, 

strukturálních reformách a fiskální konsolidaci ve všech členských státech uvnitř i vně 

eurozóny; poukazuje na to, že ekonomické politiky by měly být vypracovávány pro každý 

členský stát individuálně na základě jeho specifik, jako je tomu v případě evropského 

semestru, a měly by se vyhýbat uplatňování „univerzálního“ přístupu a předcházet 

jakémukoliv zeměpisnému či jinému rozlišování, jako např. mezi členskými 

a nečlenskými státy eurozóny; v této souvislosti bere na vědomí studii o externalitách 

investic v rámci politiky soudržnosti, která ukazuje, že v čistě přispěvatelských členských 

státech dochází v důsledku investic v přijímajících členských státech v rámci operačních 

programů k návratnosti investic1; 

3. nicméně připouští, že rozdíly a odlišnosti v rámci eurozóny, zejména v oblasti míry 

zaměstnanosti a nezaměstnanosti, představují hrozbu pro hospodářskou a měnovou unii 

a pro Evropskou unii obecně, které je třeba co nejvíce zabránit; z tohoto důvodu 

připomíná, že klíčový význam pro navržení a provádění politiky soudržnosti má 

bezpochyby zohlednění regionálních rozdílností a monitorování jejich vývoje, neboť 

výzvy, jimž eurozóna čelí, tedy posílení správy věcí veřejných a větší fiskální 

konvergence a lepší koordinace s činnostmi ECB, pravděpodobně vytvoří prostředí 

příznivější pro dosažení cílů politiky soudržnosti; 

4. konstatuje, že vývoj HDP na hlavu v eurozóně se blíží stagnaci; vedle toho vyzývá 

k tomu, aby byla jako nezbytný doplněk HDP přijata komplexnější socioekonomická 

hodnoticí kritéria, jako je Social Progress Index; poukazuje na parametry Paktu o stabilitě 

a růstu a bere na vědomí využívání agregovaných dat, která možná neumožní důkladné 

pochopení ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a regiony, což by pak 

vyžadovalo další opatření podle Evropského pilíře sociálních práv; zdůrazňuje skutečnost, 

že podíl obyvatelstva EU pod prahem chudoby je mimořádně velký; žádá proto, aby byla 

realizována komplexní strategie zaměřená proti chudobě, která by umožnila dosáhnout 

cílů strategie Evropa 2020; zdůrazňuje, že pro provádění hospodářských, měnových 

a dalších politik EU je nutná vyvážená kombinace závazné síly a solidarity; zdůrazňuje, že 

                                                 
1 Zpráva nazvaná „Jak státy EU-15 profitují z politiky soudržnosti ve V4“ vypracovaná jako součást studie, 

kterou zadalo polské ministerstvo pro hospodářský rozvoj, o hodnocení ex post a prognóze přínosů pro země 

EU-15 v důsledku realizace politiky soudržnosti v zemích V4. 
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značný počet doporučení pro jednotlivé země nelze plně provést, aniž by byla svěřena 

aktivní role místním a regionálním orgánům; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby 

navrhly proces řádného zapojení místních a regionálních orgánů do evropského semestru; 

5. vítá skutečnost, že finanční prostředky na politiku soudržnosti pro období 2014–2020 

představují 454 mld. EUR v běžných cenách; zdůrazňuje však, že politika soudržnosti EU 

není pouze nástrojem, ale dlouhodobou strukturální politikou, která je zaměřena na 

zmenšování rozdílů v regionálním rozvoji a na podporu investic, zaměstnanosti, 

konkurenceschopnosti, udržitelného rozvoje a růstu a že tato politika je nejdůležitější 

a nejobsáhlejší politikou zaměřenou na posilování hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti ve všech členských státech bez jakéhokoli rozlišování mezi členy a nečleny 

eurozóny; připomíná, že rozpočet EU je 50krát menší než celkové vládní výdaje EU-28 

a odpovídá výši přibližně 1 % HDP EU-28; zdůrazňuje proto, že by mezi rozpočty EU 

a členských států měly být vytvářeny synergie, politické priority a činnosti a projekty by 

měly být zaměřovány na naplňování evropských cílů, přičemž by byla zachována 

rovnováha mezi hospodářským a sociálním rozměrem politického rámce; zdůrazňuje, že 

významným nástrojem k vytváření synergií jsou požadavky na spolufinancování týkající 

se ESI fondů; domnívá se, že by měla být zachována jednota rozpočtu EU; vítá opatření 

zavedená ve stávajícím programovém období, která mají lépe sladit politiku soudržnosti 

se strategií Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění; 

6. zdůrazňuje úzkou spojitost mezi cíli politiky soudržnosti a ekonomické politiky 

a skutečnost, že značná část rozpočtu EU je věnována na roční analýzu růstu a priority 

evropského semestru, a to především podle podokruhů 1a víceletého finančního rámce 

(VFR) a ESI fondů; zdůrazňuje však, že vzhledem k cílům, struktuře a zásadní důležitosti 

politiky soudržnosti pro regiony EU je komplikované spojovat finanční prostředky na 

politiku soudržnosti s makroekonomickým výkonem ústředních vlád; domnívá se, že 

vzhledem k tomu, že finanční prostředky v rámci politiky soudržnosti jsou určeny ke 

stimulaci investic, růstu a zaměstnanosti v celé Unii, měla by Komise v úzké spolupráci 

s vládami členských států prozkoumat, zda a jakým způsobem vyjmout regionální a místní 

spolufinancování z působnosti pravidel Paktu o stabilitě a růstu; 

7. zdůrazňuje, že politika soudržnosti EU je nejlepším nástrojem, který přispívá ke 

konkurenceschopnosti i solidaritě napříč regiony EU, protože podporuje řešení místních 

a specifických výzev komplexním a koordinovaným způsobem, odpovídajícím společným 

politickým cílům Unie, přičemž hraje zásadní roli, když brání oscilacím a přispívá ke 

stabilitě, a je tedy nezbytné v ní při udržení stejného objemu rozpočtu pokračovat ve všech 

evropských regionech po roce 2020 v zájmu boje proti rozdílům, které se mezi regiony a 

v regionech zvýšily v souvislosti s krizí, a mělo by ji doplňovat další úsilí a cíle týkající se 

konvergence v ekonomické a sociální oblasti, aby bylo zajištěno řádné fungování 

vnitřního trhu; především se domnívá, že investice do fyzické a digitální infrastruktury 

pomáhají posilovat růst a překonávat rozdílnosti mezi členskými státy a regiony; 

konkrétně vyžaduje, aby byl z tohoto důvodu Fond soudržnosti prodloužen i na období po 

roce 2020; domnívá se, že politika soudržnosti může a měla by pomáhat nacházet nové 

způsoby, jak zúročit nevyužitý potenciál regionů; zdůrazňuje, že by měl být v budoucnu 

udržen dlouhodobý a integrovaný přístup k politice soudržnosti; 

8. připomíná, že je nutné odstranit propast mezi EU a jejími občany; zdůrazňuje, že politika 

soudržnosti je jedinečný nástroj k zajištění toho, aby Evropa přinesla výsledky v terénu, 
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kdy jsou klíčové cíle EU v rámci místně orientovaného přístupu propojeny s potřebami 

a realitami jednotlivých území; žádá orgány EU a všechny zúčastněné strany, aby posílily 

své úsilí ohledně lepšího informování o konkrétních výsledcích a přidané hodnotě této 

společné politiky EU založené na solidaritě, která prospívá všem členským státům; 

zdůrazňuje, že odpovědnost za zvýšení viditelnosti investic EU mají především místní 

zúčastněné strany; trvá na tom, že politika soudržnosti má velký hospodářský 

a společenský dopad, a také zásadním způsobem přispívá k evropské integraci; 

9. je přesvědčen, že městský rozměr politiky soudržnosti může sehrávat zásadní úlohu při 

podpoře růstu, tvorby pracovních míst, začlenění, integrace a inovací nejenom ve velkých 

městských oblastech, ale také v příměstských oblastech, vnitrozemských oblastech 

v blízkosti měst, venkovských oblastech a všech regionech se specifickými zeměpisnými 

charakteristikami, jak stanoví článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie; zdůrazňuje 

vysokou míru odborných znalostí v městských oblastech a jejich schopnost spravovat 

využití finančních prostředků EU; 

10. je přesvědčen, že podpora udržitelného růstu a kvalitní zaměstnanosti vyžaduje 

intenzivnější podporu vzdělávání, sociálního začleňování a výzkumných a inovačních 

projektů, zejména včetně nových iniciativ, do kterých budou zapojeni talentovaní mladí 

lidé a začínající podniky, či takových iniciativ, díky nimž se zjednoduší přístup 

k potřebným zdrojům a podmínky jejich získání; zdůrazňuje, že nutné předpoklady 

společnosti a ekonomiky orientované na inovace, začínající podniky a výzkum jsou 

spojeny s prováděním reforem systému vzdělávání a vědy, kdy jsou tyto systémy 

propojovány s podnikateli a jejich potřebami, a reformami pracovního trhu a daňových 

a finančních systémů; uznává význam podpory začínajících technologických podniků 

a ekosystémů, které svádějí dohromady podnikatele, investory, specialisty a poradce ve 

společné snaze budovat inovativní projekty; vítá, že se dostává podpory programům pro 

konkurenceschopnost podnikatelů a MSP, které se zaměřují na podnikatelky a do popředí 

staví hospodářský růst a vytváření pracovních míst; 

11. zdůrazňuje, že produktivita práce závisí primárně na množství použitého kapitálu, na 

uplatněných technologiích a na rychlosti inovace; zdůrazňuje skutečnost, že strukturální 

reformy mají usnadnit přechod od méně produktivních společností a odvětví 

k produktivnějším; 

12. zdůrazňuje, že přetrvávající značné nerovnosti mezi členskými státy vedou k migraci 

z chudších do bohatších zemí, což často vyústí v silný odliv mozků, kdy 

nejkvalifikovanější lidé odcházejí za lépe placenými pracovními místy v klíčových 

regionech EU; 

13. zdůrazňuje, že míra nezaměstnanosti v eurozóně se ještě nedostala zpět na úroveň před 

krizí; je znepokojen vážnými následky, které byly způsobeny vysokou mírou 

nezaměstnanosti v různých členských státech, konkrétně u mladých lidí a starších osob; 

domnívá se proto, že evropská opatření v eurozóně by měla směřovat k realizaci účinných 

politik na podporu zaměstnanosti a pro boj proti nejistotě pracovních míst; v této 

souvislosti se domnívá, že systém záruk pro mladé lidi a Iniciativa na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí pomáhají členským státům se začleněním mladých lidí na 

pracovní trh; žádá tedy, aby byla tato iniciativa zachována a její rozpočet v příštím 

finančním programovém období podstatně navýšen, jelikož jde o zásadní nástroj nejenom 
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k podpoře hospodářského růstu, ale i k posílení sociální soudržnosti; 

14. uznává, že v rámci větší synergie mezi rozpočtem EU a vnitrostátními rozpočty musí EU 

řešit nové vážné problémy v různých oblastech, jako je např. změna klimatu, začleňování 

migrantů a uprchlíků, kteří jsou pod mezinárodní ochranou, silnější společná obranná 

politika, vzdělávání, zaměstnanost, bydlení a boj proti diskriminaci, z nichž může být 

velká část částečně vyřešena prostřednictvím politiky soudržnosti, která se některými 

z těchto problémů již do jisté míry zabývá; zdůrazňuje však, že politika soudržnosti již 

stojí před mimořádnou šíří výzev v souvislosti s cíli stanovenými ve Smlouvách, 

a upozorňuje proto na skutečnost, že aby mohla politika soudržnosti řešit další problémy, 

měly by být její finanční zdroje odpovídajícím způsobem navýšeny, aby tak nebyla 

oslabena její schopnost dosahovat cílů; 

15. zdůrazňuje, že brexit bude mít vážný dopad na rozpočet EU; vyzývá v této souvislosti 

k posílení komunikačního úsilí, aby byla zdůrazněna přidaná hodnota přínosu politiky 

soudržnosti k podpoře růstu a vytváření pracovních míst v regionech EU, a tím bylo 

dokázáno, že politika soudržnosti EU by měla v příštím programovém období zůstat 

hlavním investičním nástrojem EU; 

16. je přesvědčen, že různé zdroje financování mohou být koordinovány v rámci posílení 

a vytvoření nových synergií, které by umožnily lepší využívání finančních prostředků 

prostřednictvím všech stávajících nástrojů, jako je Horizont 2020, Nástroj pro propojení 

Evropy, Erasmus+ a Life+; opakuje, že hlavním zdrojem financování soudržnosti by měly 

zůstat granty, aniž by tím byly dotčeny finanční nástroje, které však přesto sehrávají 

v určitých případech významnou úlohu; zdůrazňuje, že Evropský fond pro strategické 

investice (EFSI) a ESI fondy by se mohly v některých případech vzájemně doplňovat, ale 

že EFSI by neměl v žádném případě narušovat strategickou soudržnost, územní 

koncentraci a dlouhodobou perspektivu politiky soudržnosti; 

17. je přesvědčen, že politika soudržnosti by si měla zachovat svůj zásadní význam, avšak 

měla by být flexibilnější, měla by využívat účinnější nástroje a snižovat tzv. „gold 

plating“, měla by se více orientovat na výsledky a stát se jednodušší a účinnější ve snaze 

zajistit zvýšenou efektivitu ve využívání finančních prostředků a lepší výsledky 

v nadcházejícím období po roce 2020; domnívá se, že řádné, transparentní a odpovědné 

využívání zdrojů EU je obecně v souladu se zásadou přibližování evropských projektů na 

místní úrovni EU. 
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