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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti je zásadním nástrojem podpory hospodářské a sociální 
soudržnosti s cílem provádět opatření pro snižování regionálních rozdílů, podporu 
skutečné konvergence a podněcování růstu a zaměstnanosti, který rovněž napomáhá 
dosahování cílů v oblasti životního prostředí; 

2. zdůrazňuje, že úroveň investic do životního prostředí se nevyvíjí podle předpokladů; 
důkazem toho je objem vybraných projektů, který nepřekračuje 21 % celkového počtu 
naplánovaného v programech;

3. bere na vědomí, že investice v oblasti zdravotnické infrastruktury postupují dobře a že 
existuje pozitivní vazba mezi politikou soudržnosti a strukturálními reformami v odvětví 
zdravotnictví. Tuto pozitivní vazbu je třeba zohlednit při definování investičních priorit 
příštího programového období;

4. zdůrazňuje, že investice do železničního sektoru nepostupují podle plánu, který s 22,5 % 
z celkového počtu naplánovaného v programech výrazně zaostává za počtem projektů 
vybraných v silniční dopravě (34 %), a nepřispívají dostatečně k dekarbonizaci dopravy;

5. vyzývá k tomu, aby se ve větší míře prováděly programy zaměřené na životní prostředí, 
a to zejména v průřezových oblastech, které představují evropskou přidanou hodnotu, 
jako jsou např. boj proti změně klimatu a přizpůsobení se jí, investice do ekologičtějších 
a nízkouhlíkových technologií, opatření pro boj se znečištěním ovzduší a vody, opatření 
na ochranu biologické rozmanitosti, rozšíření železničních sítí, podpora energetické 
účinnosti, zejména ve stavebnictví, a při využívání obnovitelných zdrojů energií – s cílem 
splnit cíle EU stanovené do roku 2020 a podporovat tvorbu pracovních míst a rozvoj 
ekonomiky šetrných k životnímu prostředí; dále zdůrazňuje ústřední úlohu politiky 
soudržnosti při dosahování cílů; vyzývá k rychlému provedení již vybraných projektů 
a urychlení výběru kvalitních projektů;

6. vyzývá k využívání prostředků, které by přispěly k prevenci ekologických katastrof nebo 
k rychlé reakci na ně a naléhavě žádá členské státy, aby urychlily tempo investic v oblasti 
prevence, obnovy průmyslových zón a rekultivace kontaminované půdy, a to s ohledem 
na jejich omezené čerpání;

7. zdůrazňuje, že politika soudržnosti je jedním z nástrojů, které by měly přispět k vytvoření 
vhodného finančního rámce pro prevenci přírodních a člověkem způsobených katastrof, 
který podpoří a zajistí vazbu mezi tímto a ostatními nástroji, jako jsou politika rozvoje 
venkova, regionální politika, Fond solidarity a sedmý rámcový program; v tomto ohledu 
žádá, aby byla prevence katastrof zohledněna v rámci finančního výhledu na období po 
roce 2013;

8. vyzývá k lepšímu provádění programů nejen v oblasti zdravotnické infrastruktury, ale 
rovněž v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí v souladu se strategickými pokyny 
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Společenství, coby důležitých faktorů pro omezení nerovností v oblasti zdraví napříč 
Evropou;

9. vyzývá Komisi, aby se zabývala tím, jak mohou současné projekty řešit rostoucí 
nerovnosti v oblasti zdraví v rámci regionů a mezi nimi, jež jsou v kontextu otázky 
chudoby strategie EU 2020 klíčovým neuralgickým bodem sociální soudržnosti 
a sociálního začlenění;

10. vyzývá Komisi, aby prosazovala v pravidlech, jimiž se řídí provádění programů, 
jednoduchost a pružnost a aby znovu projednala míry spolufinancování, pokud o to 
členské státy požádají, a zohlednila přitom regiony „konvergence“, zejména nejméně
rozvinuté regiony členských států způsobilé pro Fond soudržnosti a regiony trvale 
znevýhodněné geografickými nebo přírodními podmínkami, stejně jako nejvzdálenější 
regiony; žádá, aby informace o schvalování a provádění projektů financovaných v rámci 
politiky soudržnosti byly k dispozici v reálném čase, v členění vycházejícím z klasifikace 
územních statistických jednotek (NUTS), a to z klasifikace co nejpodrobnější (NUTS 3, 
až bude toto pojmenování zavedeno), na internetových stránkách přístupných široké 
veřejnosti, čímž se podpoří transparentnost a přísná kontrola finančních prostředků 
spravovaných v rámci politiky soudržnosti;

11. zdůrazňuje, že k politice soudržnosti je třeba zaujmout přístup zaměřený na výsledky a   
to prostřednictvím stanovení jasných a měřitelných cílů a ukazatelů; zdůrazňuje, že je 
nezbytné, aby všechny členské státy ve svých výročních zprávách včas podávaly úplné 
a přesné informace o ukazatelích a postupu při dosahování dohodnutých cílů, aby bylo 
možné lépe porozumět obsahu programu a lépe monitorovat postup provádění;

12. bere na vědomí, že ve strategické zprávě za rok 2010 chybějí údaje týkající se smluvně 
zajištěných projektů a projektů, na které bylo poskytnuto financování; naléhavě proto 
vyzývá Komisi, aby předložila údaje, které umožní posoudit skutečné provádění politiky 
soudržnosti prostřednictvím spolehlivých ukazatelů, jako jsou konečné platby na 
projekty, dosažení cílů projektu a jejich vazba na odpovídající politiky v rámci strategie 
EU 2020;

13. vyzývá Komisi, aby poskytla prostředky na programy zaměřené na obnovu měst 
a zlepšení stavu životního prostředí, včetně projektů týkajících se kvality vody;

14. vyzývá Komisi, aby v regionech zintenzívnila informování o možnostech, které Evropa 
nabízí v oblasti inovací v odvětví environmentálních technologií a zdůrazňuje, že je 
nezbytné zavést opatření, která by usnadnila účast malých a středních podniků;

15. vyzývá k lepší koordinaci a integraci programů soudržnosti v oblasti infrastruktury, a to 
v různých odvětvích, včetně IKT a energetiky, prostřednictvím lepšího plánování na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni s cílem dosáhnout snížení nákladů a lepší ochrany 
životního prostředí;

16. zdůrazňuje, že je třeba zjednodušit a urychlit uvolňování prostředků a platby konečným 
příjemcům a zároveň zaručit řádné finanční řízení;

17. bere na vědomí nevýrazný dopad programů soudržnosti na vnitrostátní hospodářské 
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ukazatele, včetně HDP, a poukazuje na to, že zpoždění v provádění politiky soudržnosti 
jsou částečně zapříčiněna příliš zkostnatělými postupy; zdůrazňuje proto potřebu zlepšit
efektivitu politiky soudržnosti, a to mimo jiné prostřednictvím snížení administrativních 
nákladů a zefektivnění stávajících postupů a metod úhrad příjemcům; vyzdvihuje potřebu 
dosažení rovnováhy mezi zjednodušením byrokratických postupů a bojem proti 
podvodům;

18. zdůrazňuje potřebu zvýšit pákový efekt rozpočtu EU, pokud jde o programy soudržnosti,
a to prostřednictvím nových forem financování investic, včetně inovativních způsobů 
kombinování grantů a půjček, otevření nových trhů pro různé formy partnerství veřejného 
a soukromého sektoru a rozsáhlého využívání odborných znalostí mezinárodních 
finančních institucí;

19. zdůrazňuje, že politika soudržnosti by měla i nadále podporovat přeshraniční, nadnárodní 
a meziregionální formy spolupráce; vyzdvihuje proto potřebu přezkoumat a zjednodušit 
současné dohody o přeshraniční spolupráci.
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