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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové 
prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013 jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost nabyla politika soudržnosti na 
významu a rozšířila se o třetí pilíř – územní soudržnost –, a domnívá se, že je nejvhodnější 
tuto politiku aktivně uplatňovat na regionální úrovni, a proto je rozčlenění na odvětví 
kontraproduktivní;

2. je toho názoru, že politika soudržnosti představuje důležitou součást strategie EU 2020 
a že účinná politika soudržnosti je předpokladem pro úspěch společných činností EU;

3. poukazuje na to, že úspěch politiky pro hospodářskou a sociální soudržnost je ve 
všech 271 regionech 27 členských států zcela zjevný, a domnívá se, že důležitým 
předpokladem tohoto úspěchu je princip subsidiarity a víceúrovňová správa; znovu 
opakuje svůj postoj k osvědčeným postupům uvedený v usnesení ze dne 24. března 2009 
o osvědčených postupech v oblasti regionální politiky a překážkách při využívání 
strukturálních fondů1;

4. zdůrazňuje, že politika soudržnosti, jež disponuje největším jednotlivým rozpočtem, je 
jednou z nejdůležitějších a nejúspěšnějších politik EU za posledních několik desetiletí;

5. poukazuje na to, že moderní politika soudržnosti se musí postavit novým výzvám; proto 
je třeba stanovit priority:

– potřebujeme udržitelný hospodářský růst s pozitivními dopady na pracovní trh jak 
v městských, tak ve venkovských oblastech;
– potřebujeme dobře fungující a moderní infrastrukturu (doprava, komunikace, 
voda/odpadní voda, odpady, energie);
– v rámci politiky soudržnosti stavíme na významné podpoře:

i) výzkumu, vývoje a inovací,
ii) vzdělání, odborné přípravy a celoživotního vzdělávání,
iii) integrovaného rozvoje měst (včetně např. podpory energetické účinnosti 
budov),
iv) posílení sociálního rozměru,
v) malých a středních podniků jakožto motoru hospodářského a sociálního 
rozvoje regionů;

6. podporuje, aby ESF zůstal ucelenou součástí politiky soudržnosti a byl posílen; požaduje 
větší koordinaci s politikou soudržnosti, aby se mohly venkovské regiony odpovídajícím 
způsobem integrovat a aby byly prostředky vydávány efektivněji;

7. poukazuje na to, že mají být posíleny všechny formy územní spolupráce;

8. požaduje v duchu solidarity zvláštní podporu nejvíce znevýhodněných regionů EU 27; 

                                               
1 Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 38.



PE454.403v01-00 4/5 PA\840844CS.doc

CS

zároveň zdůrazňuje, že je nutno stanovit pevný Cíl 2 a efektivní přechodná pravidla;

9. je toho názoru, že rozčlenění politiky na odvětví by regiony oslabilo, jelikož by vedlo 
k roztříštěnosti, zatímco cíle lze splnit pouze za použití integrovaného přístupu; 
poznamenává, že již dnes přispívají regiony významným způsobem např. k řešení změny 
klimatu, k výzkumu a vývoji, inovacím a vývoji technologií a že tomu tak bude i 
v budoucnu; poukazuje v této souvislosti na nejdůležitější výsledky, které Komise uvedla 
v souhrnné zprávě o následném hodnocení Evropského fondu pro regionální rozvoj za 
období 2000–2006, např. vytvoření 1,4 milionu nových pracovních míst, financování 
38 000 výzkumných projektů a podpora poskytnutá více než 800 000 malých a středních 
podniků;

10. zdůrazňuje, že úspěšná politika soudržnosti vyžaduje odpovídající finanční prostředky, 
které nesmí být v žádném případě nižší než prostředky na současné finanční období 2007–
2013;

11. poukazuje na to, že využití těchto prostředků v regionech musí být transparentní a 
efektivní a mělo by být doprovázeno pokud možno jednoduchým systémem pravidel 
a dobrou správou;

12. podtrhuje, že účinnější využití prostředků může být podpořeno lepší kombinací různých 
finančních nástrojů, jako jsou dotace, úvěry nebo revolvingové fondy;

13. požaduje, aby byla kontrola výdajů do budoucna více zaměřena na výsledky;

14. poznamenává, že období pěti let je příliš krátké, neboť schvalovací postupy by byly příliš 
dlouhé a neumožnily by účinné využití prostředků; poukazuje na to, že v minulosti se 
osvědčilo období v délce sedmi let a že by toto období nemělo v žádném případě být 
kratší; zdůrazňuje, že sedmileté období do roku 2020 by mělo také jasnější souvislost se 
strategií EU 2020;

15. trvá na tom, že by mělo být zachováno spolufinancování a také pravidlo n+2 nebo n+3, 
s možným rozšířením flexibility pro nepředvídatelné situace, které by mohly podle 
očekávání nastat v příštím programovém období; požaduje, aby byly nevyužité prostředky 
poskytnuty jiným regionům, a ne vraceny členským státům;

16. poznamenává, že prostředky z fondů, které jsou poskytovány v rámci politiky soudržnosti, 
nesmějí být používány jako „sankční nástroj“ v rámci Paktu o stabilitě a růstu; bylo by to 
pro dotčené regiony, členské státy a EU kontraproduktivní;

17. poukazuje na velký přínos, který má solidární rozměr politiky soudržnosti na evropské 
úrovni; jasně říká, že solidarita není jednostranná, a proto zdůrazňuje, že k politice 
soudržnosti musí mít přístup všechny regiony EU;

18. zastává názor, že kromě podpory regionů to umožňuje i zviditelnění EU v regionech, a 
poukazuje na to, že lepší propagace v členských státech by tuto skutečnost ukázala ještě 
jasněji;

19. výslovně zdůrazňuje, že politika soudržnosti může být jako jediná evropská politika 
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v rámci strategie EU 2020 „inteligentní“, „šetrná k životnímu prostředí“ i „integrující“; 
poznamenává, že to ještě jednou jasně ukazuje, jaký má význam politika soudržnosti jako 
celek, a odmítá její roztříštění na různé rozpočtové položky.


