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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o investicích pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti v Evropské unii
(2014/2245(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na šestou zprávu Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti s 
názvem „Investice pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti v Evropské unii“ ze dne 23. července 2014 (dále jen „šestá zpráva o 
soudržnosti“),

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na články 4, 162 
a 174 až 178 této smlouvy,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro 
rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 (dále jen „nařízení o společných ustanoveních“)1,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. 
prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních 
týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 
1080/20062,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 
1081/20063,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. 
prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce4,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. 
prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro 
územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a 
fungování takovýchto seskupení5,

1  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.
2  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289.
3  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470.
4  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259.
5  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 303.
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– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/20061,

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 
kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20202,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a 
o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023,

– s ohledem na Územní agendu Evropské unie 2020: K inteligentní a udržitelné Evropě 
rozmanitých regionů podporující začlenění schválenou na neformálním setkání ministrů 
odpovědných za územní plánování a územní rozvoj konaném dne 19. května 2011 v 
maďarském Gödöllő,

– s ohledem na osmou zprávu Komise o pokroku v oblasti hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti s názvem „Městský a regionální rozměr krize“ ze dne 26. června 2013,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2014 o inteligentní specializaci: vytváření 
sítí excelence pro účinnou politiku soudržnosti4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2014 o připravenosti členských států EU na 
účinný a včasný začátek nového programového období politiky soudržnosti5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. února 2014 o sedmé a osmé zprávě Evropské 
komise o pokroku v provádění politiky soudržnosti EU a o strategické zprávě za rok 
2013 o provádění programů na období 2007–20136,

– s ohledem na své usnesení ze dne 27. listopadu 2014 o odkládaném zahájení provádění 
politiky soudržnosti na období 2014–20207,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2011 s názvem „Rámec pro novou 
generaci inovačních finančních nástrojů – kapitálové a dluhové platformy EU“ 
(COM(2011)0662),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. listopadu 2014 s názvem „Investiční plán pro 
Evropu“ (COM(2014)0903),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. ledna 2015 s názvem „Optimální využití 
flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu“ (COM(2015)0012),

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora s názvem „Finanční nástroje 

1  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 281.
2  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
3  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
4  Přijaté texty, P7_TA(2014)0002.
5  Přijaté texty, P7_TA(2014)0015.
6  Přijaté texty, P7_TA(2014)0132.
7  Přijaté texty, P8_TA(2014)0068.
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pro malé a střední podniky spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj“ 
(zvláštní zpráva č. 2/2012),

– s ohledem na závěry Rady o šesté zprávě o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: 
investice pro zaměstnanost a růst přijaté Radou ve složení pro obecné záležitosti 
(soudržnost) dne 19. listopadu 2014,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 3. prosince 2014 k šesté zprávě 
o hospodářské, sociální a územní soudržnosti1,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
21. ledna 2015 ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvanému „Šestá zpráva o 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti: investice pro zaměstnanost a růst“2,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že rozhodující úloha politiky soudržnosti EU při zmenšování rozdílů 
mezi regiony, posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti mezi regiony 
členských států a podpoře vytváření pracovních míst je nezpochybnitelná; vzhledem k 
tomu, že politika soudržnosti představuje hlavní celoevropskou politiku investic do 
reálné ekonomiky a je zavedeným nástrojem růstu a vytváření pracovních míst v EU 
s rozpočtem přesahujícím 350 miliard EUR do roku 2020; vzhledem k tomu, že 
v některých členských státech je hlavním zdrojem veřejných investic; vzhledem k tomu, 
že konkrétní a viditelnou povahu výsledků politiky soudržnosti potvrdila řada různých 
metod hodnocení;

B. vzhledem k tomu, že je opodstatněné, že se cíle politiky soudržnosti v čase vyvíjely a že 
samotná politika se více propojila s celkovým politickým programem EU; vzhledem k 
tomu, že původní úloha politiky soudržnosti (posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti ve všech regionech EU) by nicméně měla být posílena; vzhledem k tomu, 
že na politiku soudržnosti by nemělo být pohlíženo jako na pouhý nástroj k dosažení 
cílů strategie Evropa 2020 a jiných rozvojových strategií EU;

C. vzhledem k tomu, že skrze tematické zaměření jsou zdroje politiky soudržnosti 
omezeny na určitý počet strategických cílů s potenciálem posílit růst;

D. vzhledem k tomu, že dohody o partnerství a operační programy jsou strategickými 
nástroji, kterými se řídí investice v členských státech a regionech a které jsou stanoveny 
v článcích 14, 16 a 29 nařízení o společných ustanoveních spolu s harmonogramem pro 
jejich předložení a přijetí, podle něhož měly být dohody o partnerství přijaty nejpozději 
do konce srpna 2014 a operační programy nejpozději do konce ledna 2015;

E. vzhledem k tomu, že Rada na neformálním setkání v maďarském Gödöllő v roce 2011 
požádala následující předsednictví pro roky 2015 a 2016, aby posoudila a zvážila, zda je 

1  Úř. věst. C 19, 21.1.2015, s. 9.
2  Stanovisko ze dne 21. ledna 2015 (EESC 4756/2014 - ECO/370) (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).
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třeba přezkoumat Územní agendu EU 2020, vzala při tom v úvahu její fungování v 
praxi a poté případně tento přezkum vedla;

Dosažené výsledky a problémy politiky soudržnosti v souvislosti s hospodářskou a 
finanční krizí (programové období 2007–2013)

1. zdůrazňuje, že investice v rámci politiky soudržnosti významně zmírnily negativní 
dopady hospodářské a finanční krize a poskytly stabilitu regionům tím, že zajistily 
plynutí finančních prostředků v momentě, kdy vnitrostátní a regionální veřejné a 
soukromé investice prudce poklesly;

2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti prokázala svou schopnost rychle reagovat a pomocí 
flexibilních opatření zlepšit nedostatečnou likviditu členských států a regionů, přičemž 
například snížila vnitrostátní spolufinancování a poskytla dodatečné zálohy a 
přesměrovala 13 % celkových finančních prostředků (45 miliard EUR) na podporu 
hospodářské činnosti a zaměstnanosti s přímými dopady;

3. vítá nedávnou reformu politiky soudržnosti zaměřenou na řešení těchto problémů, která 
vychází z uceleného strategického rámce pro období let 2014–2020 s jasnými cíli a 
pobídkami pro všechny operační programy; vyzývá všechny zapojené subjekty, aby 
zajistily účinnost a účelnost provádění nového legislativního rámce politiky soudržnosti;

4. zdůrazňuje, že pro účinnost politiky soudržnosti je rozhodující stabilní fiskální a 
ekonomické (a také regulační, správní a institucionální) prostředí; poukazuje na to, že za 
účelem dosažení cílů v oblasti soudržnosti i cílů strategie Evropa 2020 musí být politika 
soudržnosti úzce sladěna s odvětvovými politikami a dalšími investičními režimy EU;

Problémy v oblasti provádění a plateb

5. vyjadřuje vážné znepokojení nad značným zpožděním v provádění politiky soudržnosti 
na období 2014–2020, včetně zpoždění v přijímání operačních programů, kterých bylo 
na konci roku 2014 přijato jen o něco málo více než 100, a nevyřízených plateb, které za 
programové období 2007–2013 dosahují výše přibližně 25 miliard EUR; zdůrazňuje, že 
tato zpoždění oslabují důvěryhodnost politiky soudržnosti, její účinnost a udržitelnost a 
že v jejich důsledku nebudou moci vnitrostátní, regionální a místní orgány schopny 
účinně plánovat a čerpat prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů na 
období 2014–2020;

6. zdůrazňuje, že výše zmíněné nevyřízené platby v rámci okruhu 1b rozpočtu EU jsou ve 
skutečnosti nejdůležitějším faktorem, který bezprostředně ohrožuje provádění politiky 
soudržnosti jak za předchozí období, tak výhledově i v současném programovém období 
2014–2020; opakuje, že dopad těchto nevyřízených plateb silně pociťují subjekty 
politiky soudržnosti v praxi, někdy krajním způsobem; vyzývá proto Komisi, aby 
vypracovala plán se zvláštním harmonogramem konkrétních, postupně přijímaných 
politických opatření, která budou podpořena rozpočtovými prostředky, za účelem 
snížení a následného odstranění všech nevyřízených plateb; je přesvědčen, že tato 
opatření by měla v první řadě zajistit, aby se rok 2015 stal rokem, kdy tyto nevyřízené 
platby budou viditelně sníženy;
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7. zdůrazňuje, že je zcela nezbytné zahájit provádění operačních programů, jakmile budou 
přijaty, s cílem maximalizovat výsledky investic, podpořit vytváření pracovních míst a 
zvýšit růst produktivity, a že Komise a členské státy by měly udělat maximum pro 
urychlení jejich přijetí; požaduje, aby Komise analyzovala všechny možné způsoby 
zjednodušení svých interních postupů, přičemž by věnovala velkou pozornost kvalitě a 
nutnosti dále bojovat proti podvodům, s cílem zajistit, že operační programy opětovně 
předložené po konečném termínu 24. listopadu 2014 budou rovněž zohledněny; je si 
vědom toho, že pro přijímání operačních programů existují dva scénáře, oba však 
počítají s dalším posunutím termínů jejich zahájení;

8. žádá Komisi, aby s ohledem na výše uvedené předložila Parlamentu opatření, která 
zamýšlí přijmout, aby co nejrychleji usnadnila provedení operačních programů, spolu s 
příslušným harmonogramem, a aby vysvětlila dopad zpoždění plateb na zahájení 
provádění nových operačních programů a předložila řešení, jež co nejvíce omezí škody; 
dále požaduje, aby Komise v souvislosti se zprávou o výsledcích jednání podle čl. 16 
odst. 3 nařízení o společných ustanoveních přezkoumala možný dopad opožděného 
zahájení provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 na růst a pracovní místa a 
aby na základě získaných poznatků poskytla příslušná doporučení;

Politika soudržnosti středem inteligentních a udržitelných investic podporujících 
začlenění na období 2014–2020

9. opakuje, že prvotní úlohou politiky soudržnosti je posilovat hospodářský, sociální a 
územní rozvoj a snižovat regionální rozdíly; zdůrazňuje, že tato politika svou povahou a 
původním uspořádáním, jak je uvedeno ve Smlouvě, ve své podstatě přispívá k cílům 
Unie, zejména k cíli strategie Evropa 2020 týkajícímu se inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění;

10. vítá nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI) a jeho možný pákový efekt; 
doporučuje dotčeným stranám, aby navázaly na zkušenosti získané při provádění Plánu 
evropské hospodářské obnovy v roce 2008, zejména pokud jde o inteligentní investice; 
požaduje koordinaci všech investičních politik EU, zejména politiky soudržnosti, aby 
bylo zajištěno, že se budou doplňovat a nebudou se překrývat;  navrhuje, aby provádění 
tohoto nového investičního plánu EU navazovalo na zkušenosti tří společných iniciativ 
JEREMIE, JESSICA a JASMINE, které umožnily zvýšení výsledků strukturálních 
fondů z 1,2 miliardy EUR v období 2000–2006 na 8,4 miliardy EUR v období 2007–
2012;

11. zdůrazňuje, že právní předpisy týkající se politiky soudržnosti zajišťují větší využití 
finančních nástrojů s cílem zdvojnásobit v období 2014–2020 jejich příspěvek na 
přibližně 25–30 miliard EUR tím, že rozšiřují jejich tematický rozsah a poskytují větší 
flexibilitu členským státům a regionům;  podporuje především iniciativu pro malé a 
střední podniky v oblasti sdílení rizik a vyzývá Komisi, aby učinila vše pro to, že 
nástroje budou pro členské státy a regiony snadno použitelné a lákavé, což zajistí, že 
uvedeného zdvojnásobení bude dosaženo na základě vlastních výsledků a že bude řádně 
zajištěna odpovědnost zúčastněných stran za tento cíl;;

12. upozorňuje však, že Evropský fond pro strategické investice by neměl oslabit 
strategickou ucelenost a dlouhodobou perspektivu programování politiky soudržnosti; 
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zdůrazňuje, že přesměrování strukturálních fondů by bylo kontraproduktivní a ohrozilo 
by jejich účinnost (a rozvoj regionů); poukazuje na to, že finanční příděly pro členské 
státy odsouhlasené v rámci okruhu 1b víceletého finančního rámce na období 2014–
2020 nemohou být změněny v reakci na případné potřeby Evropského fondu pro 
strategické investice; zdůrazňuje, že ačkoli může mít nahrazení grantů úvěry, vlastním 
kapitálem nebo zárukami určité výhody, musí být prováděno s obezřetností a se 
zohledněním regionálních rozdílů; poukazuje na to, že regiony, které investiční pobídky 
potřebují nejvíce, mají nízké správní kapacity a nízkou schopnost využít finanční 
podporu;

Účinnost a účelnost politiky soudržnosti na období 2014–2020 a její zaměření na 
výkonnost

13. zdůrazňuje význam všech opatření, jejichž cílem je zvýšení účinnosti a účelnosti 
politiky soudržnosti a jejího zaměření na výsledky;

14. vítá tematické zaměření podporující investice do inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění; současně trvá na požadavku určité flexibility pro regiony v 
závislosti na místních a regionálních zvláštnostech, zejména v souvislosti se závažnou 
krizí; požaduje skutečně integrovaný a územní přístup k cílovým programům a 
projektům, které řeší potřeby v praxi;

15. bere na vědomí význam spolehlivého makroekonomického prostředí pro investice na 
podporu soudržnosti a vítá propojení evropských strukturálních a investičních fondů s 
evropským semestrem;

16. zdůrazňuje v této souvislosti odpovědnost Parlamentu v oblasti kontroly; požaduje, aby 
Komise a Rada včas poskytly úplné a transparentní informace o kritériích pro 
pozastavení závazků nebo plateb evropských strukturálních a investičních fondů v 
souladu s čl. 23 odst. 15 nařízení o společných ustanoveních a o celkovém postupu, 
který by mohl k tomuto pozastavení vést;

17. poukazuje na to, že zjednodušení řízení a postupů by také umožnilo snížit míru chyb při 
provádění programů na podporu soudržnosti; zdůrazňuje, že tyto chyby do značné míry 
pramení z právních předpisů mimo politiku soudržnosti, jako jsou pravidla v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a státní podpory; je znepokojen nízkou mírou vyplácení 
finančních nástrojů příjemcům, zejména s ohledem na cíl zvýšit využívání těchto 
nástrojů;

Zaměstnanost, malé a střední podniky, mladí lidé a vzdělávání

18. zdůrazňuje, že evropské strukturální a investiční fondy by mohly významně přispět ke 
zvrácení negativních sociálních důsledků krize a že za tímto účelem je třeba zaujmout 
integrovaný přístup, který nabízí programování s využitím více fondů, s účinnější 
koordinací fondů a větší flexibilitou mezi nimi, což umožní lepší využití součinnosti 
zejména mezi Evropským sociálním fondem a Evropským fondem pro regionální 
rozvoj; zdůrazňuje, že investice financované Evropským sociálním fondem nemohou 
přinést optimální výsledky, pokud nebude existovat náležitá infrastruktura a vhodné 
orgány; zdůrazňuje, že integrovaný a územní přístup je obzvláště zásadní, pokud jde o 
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otázky životního prostředí a energetiky; poukazuje na skutečnost, že evropské 
strukturální a investiční fondy mohou účinně podpořit sociální začlenění a měly by tedy 
být mobilizovány, aby napomohly integraci znevýhodněných a zranitelných skupin, 
jako jsou Romové a osoby se zdravotním postižením;

19. zdůrazňuje klíčovou úlohu malých a středních podniků při vytváření pracovních míst, 
inteligentním růstu a v digitální a nízkouhlíkové ekonomice; požaduje vytvoření 
příznivého regulačního prostředí, které napomáhá zřizování a provozování těchto 
podniků; zdůrazňuje, že je důležité snížit byrokratickou zátěž ležící na malých a 
středních podnicích a usnadnit jim přístup k financování a že je nutné podporovat 
programy a odbornou přípravu, které napomáhají rozvoji podnikatelských dovedností;

20. upozorňuje na hrozbu, že znepokojivá míra nezaměstnanosti mladých lidí povede ke 
ztrátě celé generace; trvá na tom, že hlavní prioritou musí zůstat pokrok v začleňování 
mladých lidí do trhu práce, přičemž k jejímu dosažení může významně přispět 
integrované využití Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální 
rozvoj; domnívá se, že v tomto směru je třeba zaujmout přístup více zaměřený na 
výsledky, aby bylo zajištěno co nejúčinnější využívání zdrojů;

Řízení politiky

21. zdůrazňuje, že politika soudržnosti musí být řízena v duchu řádně fungující 
víceúrovňové správy spojené s účinným systémem pro reakci na požadavky veřejnosti a 
podniků a s transparentním a inovativním zadáváním veřejných zakázek, přičemž 
všechny tyto prvky jsou nezbytné k posílení jejích dopadů; zdůrazňuje v tomto směru, 
že bez ohledu na důležitost rozhodnutí přijatých na úrovni EU a členských států mají 
často hlavní správní zodpovědnost za veřejné investice místní a regionální orgány a že 
politika soudržnosti je nepostradatelným nástrojem, který těmto orgánům umožňuje hrát 
klíčovou úlohu v EU; zdůrazňuje, že v souladu se zásadou partnerství je třeba tuto 
úroveň odpovědnosti vzít v úvahu;

22. doporučuje, aby zdroje a znalosti politiky soudržnosti byly využity k významné podpoře 
správní kapacity orgánů veřejné moci, zejména na místní a regionální úrovni, tak aby se 
zlepšila jejich způsobilost poskytovat kvalitní služby veřejnosti, mimo jiné 
prostřednictvím většího využití nových technologií a snahy o zjednodušení postupů; 
vyzývá Komisi, aby vymezila formy správní pomoci pro hlavní otázky, jako je 
stanovení cílů iniciativ, posouzení jejich výsledků za použití vhodných ukazatelů a 
určení dalšího postupu, který napomůže vytvořit správní kulturu na základě sledování a 
hodnocení napříč EU; považuje za důležité zajistit místním a regionálním orgánům 
pomoc ohledně inovativních finančních nástrojů, které jsou zásadní pro zvýšení zdrojů a 
investic, a ohledně zadávání veřejných zakázek, které by stále více měly vystupovat 
jako nástroj veřejné správy podněcující inovace a tvořivost;

23. je přesvědčen, že kodex chování pro partnerskou spolupráci posílí účast na 
programování v regionech z formálního i věcného hlediska a že by měl hrát zásadní 
úlohu při zvyšování účinku politiky soudržnosti a upevňování jejího dopadu;

Územní rozměr
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24. se znepokojením konstatuje, že v šesté zprávě o soudržnosti existuje relativní nedostatek 
územního přístupu a zejména odkazů na přeshraniční spolupráci; poukazuje na to, že 
začlenění přeshraničních aspektů by bylo obohacující, pokud jde například o 
infrastrukturu, trh práce a mobilitu, životní prostředí, využívání vody a nakládání s 
odpadní vodou, nakládání s odpady, zdravotní péči, výzkum a vývoj, cestovní ruch, 
veřejné služby a správu, neboť všechny tyto oblasti zahrnují mimořádné přeshraniční 
prvky a potenciál; je přesvědčen, že v programovém období 2014–2020 se značně zlepší 
výkonnost evropských pohraničních a přeshraničních regionů, co se týče vypořádání se 
s krizí pomocí inteligentnějšího a udržitelnějšího růstu více podporujícího začlenění;

25. vítá zavedení nových nástrojů, jako jsou nástroje v oblasti integrovaných územních 
investic a místního rozvoje řízeného komunitami, které začlení koordinaci zúčastněných 
stran a politik EU a zaměří investice tam, kde jsou v praxi skutečně zapotřebí; 
zdůrazňuje, že je důležité přijmout nástroje k posouzení územního dopadu politik, 
jejichž hlavním cílem je zvážit územní dopad politik EU na místní a regionální orgány a 
obrátit větší pozornost na tento dopad během legislativního procesu; požaduje celkovou 
integrovanou investiční strategii EU a posílení Územní agendy EU 2020, která byla 
přijata za maďarského předsednictví v roce 2011 a jejíž hodnocení mají provést 
předsednictví v roce 2015; domnívá se, že zvláštní pozornost je třeba věnovat posílení 
úlohy malých a středně velkých městských oblastí v rámci městské agendy EU;

26. schvaluje nicméně skutečnost, že zpráva zdůrazňuje otázky týkající se měst, vzhledem k 
významu měst v globalizovaném hospodářství a jejich možnému dopadu z hlediska 
udržitelnosti; bere na vědomí závazek evropských regionů a měst ohledně přechodu na 
ekologičtější růst, který je obsažen v Paktu starostů a primátorů; navrhuje, aby byly 
náležitě řešeny také největší rozdíly v rozvoji venkovských a městských oblastí;

27. požaduje větší dodržování článku 174 SFEU o územní soudržnosti, zejména ve 
venkovských oblastech, přičemž náležitou pozornost je třeba věnovat důležitému vztahu 
mezi politikou soudržnosti a rozvojem venkova, zejména co se týče oblastí postižených 
průmyslovým přechodem a regionů, které jsou vážně a trvale znevýhodněny z 
přírodního nebo demografického hlediska, jako jsou nejsevernější regiony s nízkou 
hustotou obyvatel a ostrovy, přeshraniční regiony a horské regiony; doporučuje 
zohlednit také další demografické problémy, které mají významný dopad na regiony, 
jako je vylidňování, stárnoucí populace a vysoké rozptýlení obyvatel; žádá Komisi, aby 
při provádění politiky soudržnosti věnovala zvláštní pozornost nejvíce geograficky a 
demograficky znevýhodněným oblastem;;

28. domnívá se, že šestá zpráva o soudržnosti nevěnuje dostatečnou pozornost Evropské 
územní spolupráci, uvážíme-li, že od programového období 2007–2013 jde o 
plnohodnotný cíl politiky soudržnosti; připomíná potenciál evropského seskupení pro 
územní spolupráci (ESÚS) nejen jako nástroje pro řízení přeshraniční správy, ale také 
jako prostředku, který může přispět ke zcela integrovanému územnímu rozvoji;

29. požaduje užší koordinaci politiky soudržnosti s evropskou politikou sousedství a lepší 
posuzování a šíření výsledků projektů;

Politika soudržnosti z dlouhodobého pohledu
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30. s ohledem na vše výše uvedené připomíná, že debata o politice soudržnosti EU 
potřebuje novou dynamiku; konstatuje, že rok voleb do Evropského parlamentu 2019 
bude rozhodující, neboť nově zvolený Parlament a nová Komise se budou muset 
vyrovnat se skončením strategie Evropa 2020 a nadcházejícího nového víceletého 
finančního rámce a budou muset připravit nové právní předpisy pro politiku 
soudržnosti; konstatuje, že debata o politice soudržnosti musí zohlednit vážná časová 
omezení a zpoždění, k nimž došlo na začátku současného programového období;

31. zdůrazňuje zásadní význam správních kapacit; vyzývá tvůrce politik na všech úrovních 
správy, aby upřednostnili cílenou technickou pomoc pro provádění politik soudržnosti 
obecně a zejména pro rozšířené využití finančních nástrojů ve spojení s evropskými 
strukturálními a investičními fondy;

32. požaduje, aby byla pořádána pravidelná zasedání Rady s ministry pro politiku 
soudržnosti, která by řešila potřebu sledovat trvalé problémy, jimž čelí hospodářská, 
sociální a územní soudržnost EU, a reagovat na ně;

°

° °

33. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie má Evropská komise každé tři roky 
předložit zprávu o soudržnosti „o pokroku dosaženém při upevňování hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti“. Zveřejnění šesté zprávy o soudržnosti bylo zpožděno v důsledku přijetí 
nového legislativního rámce politiky soudržnosti na období 2014–2020; její tradiční struktura 
se změnila, nyní odráží strategii Evropa 2020.

Dosažené výsledky a problémy politiky soudržnosti v souvislosti s hospodářskou a 
finanční krizí

Ohlédneme-li se zpět, šestá zpráva o soudržnosti názorně ukazuje, že během programového 
období 2007–2013 politika soudržnosti zmírnila dopad prudkého poklesu veřejných investic, 
který v některých členských státech dosáhl více než –60 % a v průměru v EU –20 %. 
Investice na podporu soudržnosti přinesly stabilitu regionům tím, že zajistily plynutí 
finančních prostředků v momentě, kdy vnitrostátní veřejné a soukromé investice poklesly 
nebo dokonce ustaly. Regionální rozdíly se však v nedávné době zvětšily a nárůst 
zaměstnanosti, k němuž došlo od roku 2000, a konkurenceschopnost mnoha členských států 
byly ztraceny, zejména v jižních členských státech.

Co se týče pohledu do budoucnosti, zpráva poukazuje na hlavní cíle investic na podporu 
soudržnosti pro období 2014–2020: energetická účinnost, zaměstnanost a malé a střední 
podniky – oblasti, ve kterých je potenciál pro vytvoření udržitelných pracovních míst 
skutečně nadějný. Zpravodaj považuje za důležité zdůraznit, že podle původní úlohy politiky 
soudržnosti a jejích nástrojů, jak ji vymezuje Smlouva, jde v podstatě o hlavní investiční 
politiku sloužící k dosažení inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění v celé 
EU. Politiku soudržnosti tedy nelze považovat za pouhý nástroj dalších odvětvových strategií. 
Její dlouhodobý integrovaný a vícestupňový přístup ke správě naopak zajišťuje nezbytnou 
přidanou hodnotu k provádění a odpovědnosti opatření EU, kterou čistě odvětvový přístup 
nemůže přinést.

Na pozadí těchto skutečností zpravodaj vítá nový Investiční plán pro Evropu, který doplní 
strukturální investice a investice na podporu soudržnosti. Zkušenosti získané na základě 
společných iniciativ politiky soudržnosti s finančními nástroji, jako je JEREMIE, by mohly 
být užitečné, neboť větší využívání finančních nástrojů je jádrem tohoto nového investičního 
plánu. Současně je však třeba jasně uvést, že tato nová investiční iniciativa nemůže žádným 
způsobem negativně ovlivnit ani rozpočet, ani dlouhodobé strategické programování politiky 
soudržnosti, neboť to by ohrozilo nejen rozvoj regionů, ale také účinnost investic v rámci 
politiky soudržnosti ve výši 350 miliard EUR, které byly přiděleny na regionální rozvoj na 
období 2014–2020. Je třeba vzít v úvahu, že regiony, které investiční pobídky potřebují 
nejvíce, jsou často ty, které mají nižší správní kapacity a schopnost využít finanční podporu a 
které nesplní podmínky pro možnost využít nový investiční plán.

Účinnost a účelnost politiky soudržnosti a její zaměření na výkonnost
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Nová opatření ke zvýšení účinnosti a zaměření na výsledky zahrnují tematické zaměření 
především na inovace, digitální a nízkouhlíkové hospodářství, vzdělávání a podporu pro malé 
a střední podniky. Zpravodaj požaduje určitou flexibilitu pro regiony v závislosti na jejích 
místní situaci, zejména v souvislosti se závažnou krizí. Nepřetržité úsilí zjednodušit postupy a 
omezit byrokracii je nezbytné za účelem zvýšení přístupnosti fondů a schopnosti využít jejich 
finanční podpory a udržení míry chyb (často vyplývajících ze složitých pravidel v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a státní podpory, nikoli z předpisů týkajících se politiky 
soudržnosti) na nejnižší možné úrovni.

Zvýšit účinnost investic na podporu soudržnosti může také pomoci jejich propojení s 
evropským semestrem a doporučeními pro jednotlivé země. V této souvislosti je třeba 
zdůraznit klíčovou úlohu Evropského parlamentu při kontrole celého postupu, který by mohl 
vést k pozastavení závazků nebo plateb evropských strukturálních a investičních fondů. 
Zpravodaj požaduje plné dodržování čl. 23 odst. 15 nařízení o společných ustanoveních, který 
stanoví, že Komise a Rada poskytují transparentní a včasné informace Parlamentu.

Zaměstnanost, malé a střední podniky, mladí lidé a vzdělávání

Článek 3 Smlouvy o Evropské unii uvádí, že k cílům EU patří plná zaměstnanost a 
společenský pokrok a strategie EU 2020 stanoví cíl dosáhnout do roku 2020 zaměstnanosti 
občanů ve věku 20–64 let ve výši 75 %. S propuknutím krize se však dosažení tohoto cíle zdá 
být obtížnější, neboť míra nezaměstnanosti EU zůstává od počátku roku 2010 na úrovni 
přesahující 9,5 % a v mnoha členských státech je i v roce 2014 vyšší než 15 %.

Situace mladých lidí je z hlediska zaměstnanosti obzvláště znepokojivá – ve druhém čtvrtletí 
2014 dosahovala míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU 21,7 %, tedy více než dvojnásobku 
míry nezaměstnanosti dospělých (9 %), což znamená, že v tomto období bylo v členských 
státech EU-28 nezaměstnaných více než 5 milionů osob mladších 25 let. Počet mladých 
Evropanů (ve věku 15 až 24 let), kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo 
odborné přípravy (NEET), je také nepřípustně vysoký.

Podpora, kterou politika soudržnosti poskytuje malým a středním podnikům, je také velmi 
důležitá, protože malé a střední podniky, které v období 2002–2010 vytvořily 85 % čistého 
růstu zaměstnanosti, jsou hlavní oporou růstu a zaměstnanosti v EU. S ohledem na všechny 
tyto skutečnosti bude součinnost mezi strukturálními fondy, Programem pro 
konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) a rámcovým 
programem Horizont 2020 v období 2014–2020 na regionální úrovni zvýšena prostřednictvím 
strategií pro inteligentní specializaci.

Problémy v oblasti provádění a plateb

Zpravodaj připomíná, že podle nařízení o společných ustanoveních měly být dohody o 
partnerství přijaty nejpozději do konce srpna 2014 a operační programy do konce ledna 2015. 
V procesu programování však došlo k jasnému zpoždění, kdy bylo na konci roku 2014 přijato 
jen o něco málo více než 100 operačních programů. Pro přijímání operačních programů byly 
připraveny dva scénáře, přičemž oba počítají s dalším posunutím zahájení provádění. 
Konkrétně jde o: i) postup přenosu, který bude použit v případě programů, jež jsou 
považovány za připravené k přijetí do 31. prosince 2014, a ii) opětovné zapsání nevyužitých 



PE546.892v01-00 14/15 PR\1048415CS.doc

CS

prostředků, které byly v roce 2014 vyčleněny na evropské strukturální a investiční fondy, do 
rozpočtu, což vyžaduje revizi víceletého finančního rámce (VFR), v případě programů, které 
nebudou připraveny k přijetí do konce roku 2014.

Podle harmonogramu Komise by bylo možné operační programy přijmout postupem přenosu 
mezi 15. únorem a 31. březnem 2015 a postupem opětovného zapsání do rozpočtu po 
1. květnu 2015. Parlament vyjádřil nad značným zpožděním při provádění politiky 
soudržnosti na období 2014–2020 vážné znepokojení a zdůraznil, že v jeho důsledku nebudou 
vnitrostátní, regionální a místní orgány schopny účinně plánovat a čerpat prostředky z 
evropských strukturálních a investičních fondů na období 2014–2020. Zpravodaj toto 
znepokojení sdílí. Žádá proto Komisi, aby předložila Parlamentu opatření, která co nejdříve 
usnadní provedení operačních programů, spolu s plánovaným harmonogramem.

Kromě zpoždění při provádění v rámci programového období 2014–2020 se politika 
soudržnosti potýká s nevyřízenými platbami, které za programové období 2007–2013 
dosahují přibližně 25 miliard EUR. Komise proto byla také vyzvána, aby vysvětlila, jaký 
dopad bude mít toto zpoždění plateb na zahájení provádění nových operačních programů, 
a navrhla řešení za účelem co největšího omezení škod.

Očekává se, že politika soudržnosti pomůže dosáhnout udržitelného růstu a zaměstnanosti, 
avšak opakující se problém nevyřízených plateb, který vede k opožděným platbám, brání 
provádění programů a zatěžuje rozpočty příjemců a členských států, je nepřijatelný. 
Rozpočtová kázeň znamená neplýtvat veřejnými prostředky; znamená ale také včasné placení 
účtů. Zpravodaj je proto přesvědčen, že tato část problému je nejobtížnější a nejnaléhavější.

Otázky týkající se řízení

Zdroje a znalosti politiky soudržnosti je třeba využít k významné podpoře správní kapacity 
orgánů veřejné moci, zejména na místní a regionální úrovni, tak aby se zlepšila jejich 
způsobilost poskytovat kvalitní služby veřejnosti, mimo jiné prostřednictvím většího využití 
nových technologií a snahy o zjednodušení postupů. Důležité je zajistit místním a regionálním 
orgánům pomoc ohledně inovativních finančních nástrojů, které jsou zásadní pro zvýšení 
zdrojů a investic, a ohledně zadávání veřejných zakázek, které by stále více měly vystupovat 
jako nástroj veřejné správy podněcující inovace a tvořivost.

Zpravodaj zdůrazňuje, že kodex chování pro partnerskou spolupráci by posílil účast na 
programování v regionech z formálního i věcného hlediska a hrál by zásadní úlohu při 
zvyšování účinku politiky soudržnosti a upevňování jejího dopadu.

Územní rozměr

Šestá zpráva o soudržnosti nevyužívá příležitosti vysvětlit problémy a potenciál zejména 
přeshraniční spolupráce, která je popsána jen stručně; její výsledky nejsou předloženy vůbec. 
Dále až na pár výjimek zcela chybí kvalitativní aspekty, ačkoli dokument nabízí dostatek 
příležitostí k jejich zvážení (viz zvláštní okénka pro jednotlivá témata či oblasti, jako jsou 
města, mořské regiony a nejvzdálenější regiony). Co se týče tematického a kvalitativního 
hlediska, obsah několika kapitol, jako je infrastruktura, trh práce a mobilita, životní prostředí, 
využívání vody a nakládání s odpadní vodou, nakládání s odpady, zdravotní péče, výzkum a 
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vývoj, cestovní ruch, veřejné služby a správa, by také obohatilo zahrnutí přeshraničních 
aspektů. Všechny tyto oblasti zahrnují mimořádné přeshraniční prvky a potenciál. Zpravodaj 
se domnívá, že důležitý přínos pro evropskou integraci může mít Evropská územní 
spolupráce.

Tyto úvahy jsou v neposlední řadě spojeny s otázkami týkajícími se Evropské územní 
spolupráce a nástroje evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Zejména složka 
Evropské územní spolupráce týkající se přeshraniční spolupráce má vliv na soudržnost 
přeshraničních regionů. Zpravodaj tedy navrhuje, aby zpráva o soudržnosti v budoucnosti 
zahrnovala posouzení soudržnosti evropských přeshraničních regionů, včetně analýzy jejich 
hlavních problémů, a posouzení dopadu operačních programů týkajících se přeshraniční 
spolupráce. Tomuto nástroji by měla být věnována větší pozornost v neposlední řadě proto, že 
podporuje spolupráci a sdílí zkušenosti mezi orgány napříč členskými státy a směřuje ke 
správnímu systému, který je stále více založen na sdílených hodnotách a metodách provozu. 
V této souvislosti by měl být zvážen také vnější rozměr politiky soudržnosti.

Politika soudržnosti z dlouhodobého pohledu

Zpravodaj by chtěl zvláštní pozornost věnovat budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. 
Protože si je plně vědom toho, že provádění politiky soudržnosti pro období 2014–2020 sotva 
začalo a politika již zažívá problémy z důvodu zpožděného přijetí programů, je třeba se 
zaměřit na její řádné provedení. Nelze však opomenout skutečnost, že v roce 2019 bude nutné 
zabývat se řadou důležitých otázek najednou – v tomto roce se nový Parlament a Komise 
budou muset vyrovnat mimo jiné se skončením strategie Evropa 2020, nadcházejícím novým 
víceletým finančním rámcem a přípravou nových právních předpisů pro politiku soudržnosti 
po roce 2020. Vzhledem k vážným časovým omezením zpravodaj naléhavě vyzývá k tomu, 
abychom se nad politikou soudržnosti po roce 2020 zamysleli již nyní a postavili do jejího 
středu společenství a občany s cílem dosáhnout obecného blaha založeného na dobrých 
životních podmínkách jednotlivců.


