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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že měření hospodářské výkonnosti a blahobytu jednotlivých regionů je 
jednoznačně jedním z prvků strukturální politiky a politiky soudržnosti, a proto spadá do 
oblasti působnosti Výboru pro regionální rozvoj;

2. vítá návrh Komise, aby se projednaly přínosy doplňkového souboru sociálních 
a environmentálních ukazatelů k ukazateli HDP, který by měl být uznán za hlavní 
kritérium, a aby tyto soubory ukazatelů byly v budoucnu k dispozici při tvorbě politik EU 
s cílem zlepšit podmínky pro přijímání rozhodnutí, zejména v rámci politiky soudržnosti, 
a lépe řešit problémy evropských občanů; za tímto účelem podporuje činnost Eurostatu 
a vyzývá Komisi, aby vypracovala nové sdělení o všech stávajících ukazatelích s ohledem 
na strategii Evropa 2020;

3. zdůrazňuje, že v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti1 se uvádí, že při přidělování finančních prostředků v rámci cíle „regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ se jako kritéria používají míra nezaměstnanosti, 
míra zaměstnanosti, úroveň vzdělání pracovníků a hustota obyvatelstva; zdůrazňuje, že 
v zájmu cíleného provádění programů v regionech a městech je důležité definovat náležitá 
kritéria a na vnitrostátní a regionální úrovni zavést další ukazatele, které budou doplňovat 
HDP;

4. domnívá se, že HDP je základním referenčním ukazatelem a účinným nástrojem pro 
měření hospodářského růstu v regionech; zastává názor, že usnesení EP ze dne 7. října 
2010 o politice soudržnosti a regionální politice EU po roce 20132 nabízí správný rámec 
pro diskusi o způsobilosti pro regionální fondy EU; dále se domnívá, že při vytváření 
a provádění politik EU lze na odpovídající úrovni rozhodovacího procesu zavést 
doplňkové nástroje založené na environmentálních, sociálních a dalších kritériích s cílem 
usnadnit vypracování zastřešujícího hodnocení regionálního vývoje a pokyny pro politiku 
soudržnosti, jejímž primárním úkolem je ve všech regionech EU, včetně okrajových, 
nejodlehlejších a příhraničních regionů, dosáhnout vyváženého rozvoje, který zohlední 
jejich zvláštnosti;

5. poukazuje na to, že prostředky společné pro strukturální fondy, fond soudržnosti, fond pro 
rozvoj venkova a pro rybářský fond na období 2007–2013 jsou striktně vázané na HDP 
členských států; připomíná, že tato koncepce je v souladu se zásadou solidarity 
v Evropské unii, protože cílem politiky soudržnosti je zmírnit rozdíly mezi úrovní rozvoje 
evropských regionů;

6. domnívá se, že vnitřní hospodářská struktura regionů je velmi složitá a že hospodářské, 
sociální a environmentální otázky jsou do jisté míry vzájemně provázané; zastává názor, 

                                               
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 P7_TA(2010)0356.
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že ačkoli je HDP při provádění programů v regionech a městech stále významným 
a přesným nástrojem pro měření rozvoje, může někdy poskytnout neúplný obraz skutečné 
situace v regionech; domnívá se proto, že by měla proběhnout rozsáhlá, nestranná 
a otevřená vědecká diskuse o významu dalších doplňkových ukazovatelů k HDP; 
zdůrazňuje, že zatímco HDP by měl i nadále sloužit jako hlavní kritérium pro cíl 1, bylo 
by vhodné pro určení kategorií a priorit podpory regionů v rámci cíle 2 používat i jiná 
kritéria, jež by vycházela ze sociálních, hospodářských, environmentálních, 
demografických a zeměpisných problémů dotčených regionů v souladu s nařízením Rady 
(ES) č. 1083/2006; konstatuje, že by členské státy mohly zvážit přezkoumání dalších 
ukazatelů (např. environmentálních a sociálních faktorů), které vytvářejí úplnější 
představu o blahobytu společnosti, zvláštních charakteristikách regionů a měst cílů 1 
a 2 a o přínosu politik EU na vnitrostátní úrovni, aby nezůstaly velké a málo rozvinuté 
oblasti opomenuty, pokud jde o pomoc nabízenou společnou evropskou politikou 
soudržnosti;

7. připomíná, že plnohodnotnou součástí základního modelu evropského rozvoje jsou kromě 
hospodářských otázek i zdravotnictví, vzdělávání, ochrana občanů, doprava 
a infrastruktura, udržitelnost z hlediska životního prostředí, spravedlnost a sociální 
integrace; dodává, že v zájmu splnění cílů strategie EU 2020 a vybudování vyváženého 
sociálně tržního hospodářství by mělo být při hodnocení projektů, které jsou financovány 
z prostředků vyčleněných na politiku soudržnosti, přihlíženo k životní úrovni a sociální, 
hospodářské, environmentální, demografické a zeměpisné zranitelnosti regionů;

8. vyzývá Komisi, aby v nadcházejícím programovém období 2014–2020 i nadále používala 
HDP a odvolávala se na něj jako na hlavní kritérium na úrovni EU pro určování 
způsobilosti pro pomoc v rámci regionální politiky; v této souvislosti a vzhledem k získání 
ucelenější představy o politikách regionální soudržnosti poukazuje na to, že je třeba 
vnitrostátním orgánům ponechat prostor k tomu, aby při vytváření a provádění politik EU 
mohly na odpovídající úrovni rozhodovacího procesu používat jiné ukazatele; domnívá se, 
že s ohledem na provádění regionálních programů a v souladu se zásadou subsidiarity lze 
díky diskusi o případném zavedení snadno a přesně měřitelných doplňkových ukazatelů 
k HDP získat úplnější obraz o výsledcích politik regionální soudržnosti, aby vnitrostátní 
odborníci mohli plnit centrálně stanovené cíle na úrovni EU;

9. zastává názor, že pokud budou členské státy mít vědecké podklady potvrzující úspěšnou 
a dlouhodobou zkušenost s uplatňováním komplexních hospodářských, environmentálních 
a sociálních ukazatelů, jež v jejich vnitrostátních strategiích rozdělování prostředků 
čerpaných ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti zohledňují zvláštní rysy každého 
regionu, bude třeba důkladněji přezkoumat jejich spolehlivost, vhodnost  a případné 
použití na řešení problémů společných pro celou Evropu;

10. připomíná, že při používání jakýchkoli doplňkových kritérií by měla být respektována 
zásada, že opatření politiky soudržnosti by se měla soustředit na zaostávající regiony;

11. konstatuje, že striktní uplatňování kritéria HDP na určování způsobilosti regionů v rámci 
cíle „konvergence“ vytváří závažný prahový efekt na úkor regionů, které nejsou v rámci 
tohoto cíle způsobilé; vyzývá proto Komisi, aby v zájmu zmírnění tohoto prahového 
efektu zvážila možnost vytvoření přechodného cíle mezi cílem „konvergence“ a cílem 
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„regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“;

12. domnívá se, že soudržnost financovaná z prostředků EU by neměla vést k investicím, 
které nezohledňují skutečné problémy evropských občanů.
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