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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

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 2007–2013

(2013/2008(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na „Sedmou zprávu o pokroku v oblasti hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti“ předloženou Komisí dne 24. listopadu 2011 (COM(2011)0776) a připojený 
pracovní dokument útvarů Komise (SEC(2011)1372),

– s ohledem na „Osmou zprávu o pokroku v oblasti hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti – Regionální a městský rozměr krize“ předloženou Komisí dne 26. června 
2013 (COM(2013)0463) a připojený pracovní dokument útvarů Komise 
(SWD(2013)0232),

– s ohledem na zprávu s názvem „Politika soudržnosti: Strategická zpráva 2013 o provádění 
programů na období 2007–2013“ předloženou Komisí dne 18. dubna 2013 
(COM(2013)0210) a doprovodný pracovní dokument útvarů Komise (SWD(2013)0129),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady předložený Komisí dne 
6. října 2011 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný 
strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2009 o politice soudržnosti: investice do 
reálné ekonomiky1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. října 2010 o regionální politice a politice soudržnosti 
EU po roce 20132,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o přispění politiky soudržnosti 
k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 20203,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady předložený Komisí dne 
6. října 2011 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 
(COM(2011)0614),

– s ohledem čtvrtou zprávu Výboru regionů o monitorování strategie Evropa 2020 z října 
2013,

                                               
1 Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 113.
2 Úř. věst. C 371 E, 20.12.2011, s. 39.
3 Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 120.
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– s ohledem na společný dokument generálních ředitelství Komise pro regionální politiku a 
zaměstnanost a pro sociální věci a sociální začleňování nazvaný „Příspěvek politiky 
soudržnosti EU k zaměstnanosti a růstu v Evropě“ z července 2013,

– s ohledem na studii nazvanou „Politika soudržnosti po roce 2013: kritické posouzení 
legislativních návrhů“, kterou zveřejnil Evropský parlament v červnu 2012,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Výboru pro zaměstnanost 
a sociální věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že zkušenosti ukazují, že hospodářská a finanční krize zastavila proces 
sbližování, nebo jej dokonce zvrátila, což prohlubuje rozdíly mezi regiony a ukončuje 
dlouhé období, v němž se regionální rozdíly v HDP na obyvatele a nezaměstnanost 
v rámci EU průběžně zmenšovaly, a zároveň to závažněji postihuje slabší regiony Unie;

B. vzhledem k tomu, že veřejné zdroje na úrovni členských států i na úrovni EU se staly 
vzácnějšími a je na ně vyvíjen stále větší tlak, přičemž krize a následná recese spolu 
s krizí státního dluhu v některých členských státech donutily členské státy provést 
významné a hloubkové strukturální reformy, které měly přispět k obnově cenové 
konkurenceschopnosti a fiskální udržitelnosti a jež vedou ke škrtům převážně ve výdajích 
příznivých pro růst;

C. vhledem k tomu, že opatření fiskální konsolidace posílila úlohu a význam politiky 
soudržnosti jako zdroje veřejných investic, zejména na úrovních nižších než celostátní, 
neboť financování v rámci této politiky představuje ve značném počtu členských států a 
regionů více než polovinu všech veřejných investic;

D. vzhledem k tomu, že přispívání k plnění cílů strategie Evropa 2020 má velmi výrazný 
regionální rozměr, který by měl být zohledňován při přípravě a provádění příští generace 
programů v rámci politiky soudržnosti a dalších investičních politik EU;

E. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti doposud kladla důraz spíše na čerpání než na 
vymezování a sledování cílů a hodnocení jejich plnění a že systémy sledování a hodnocení 
zároveň nedokážou beze zbytku naplnit svůj účel zlepšit vymezení cílů lišících se podle 
regionálních rysů, specifik a potřeb;

F. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti bude ve víceletém finančním rámci na období 
2014–2020 i nadále hlavním zdrojem veřejného financování EU, a vzhledem k tomu, že 
nový rámec politiky soudržnosti klade veškerý důraz na potřebu soustředit investice do 
několika oblastí, které jsou považovány za nejdůležitější, jako je zaměstnanost (zejména 
zaměstnanost mladých lidí), odborná příprava a vzdělávání, malé a střední podniky, 
inovace, energetika, životní prostředí a rozvoj měst;

G. vzhledem k tomu, že partnerství a víceúrovňová správa představují horizontální obecné 
zásady příštího legislativního rámce politiky soudržnosti vzhledem k plnění strategie Unie 
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění;
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1. domnívá se, že v současnosti existuje dostatek důkazů o tom, že politiky rozpočtové 
konsolidace samy o sobě nestačí ke zvýšení růstu a podpoře investic, které vytvářejí 
kvalitní a udržitelná pracovní místa, takže jsou zapotřebí také opatření na podporu 
hospodářství a povzbuzení doposud křehkého a nesmělého pokroku na cestě k obnově;

2. vyjadřuje obavy ohledně toho, že v důsledku dopadu hospodářské krize chybí zejména na 
úrovni nižší než celostátní dostatečné zdroje veřejného financování, aby mohla být 
odpovídajícím způsobem provedena strategie Evropa 2020, a ohledně skutečnosti, že 
značný počet méně rozvinutých členských států a regionů je ve velké míře závislý na 
financování v rámci politiky soudržnosti;

3. domnívá se, že zdroje přidělené na politiku soudržnosti v příštím víceletém finančním 
rámci jsou sice ve srovnání s místními potřebami poměrně malé, nicméně zajištění větší 
účinnosti a součinnosti mezi rozpočtem EU a vnitrostátními rozpočty může být důležitou 
pákou pro politiky zvyšující růst;

4. zastává názor, že i když je důležitý soulad se strategií Evropa 2020, je nezbytné neztrácet 
ze zřetele cíle hospodářské, sociální a územní soudržnosti, které jsou v důsledku krize 
vážně ohroženy; vyzývá k rozhodným opatřením k zachování soudržnosti a ke kladení 
důrazu na investice do projektů infrastruktury v základních odvětvích, jako je doprava, 
telekomunikace a energetika;

5. domnívá se, že – bez ohledu na to, že jsou místní a regionální orgány zapojovány do 
přípravy dohod o partnerství – je třeba přijímat další opatření k posílení územního 
rozměru systému řízení politiky soudržnosti, strategie Evropa 2020 a evropského semestru 
prostřednictvím zajištění skutečné koordinace a doplňkovosti mezi různými úrovněmi 
správy na jedné straně a soudržnosti priorit stanovených na těchto úrovních s potřebami a 
specifiky identifikovanými na vnitrostátních, regionálních a místních úrovních na straně 
druhé, nicméně v případě, že to je vhodné a nezbytné, by mělo být možné vyřešit některé 
politické záležitosti způsobem shora dolů;

6. domnívá se, že politika soudržnosti je nejvhodnější k tomu, aby poskytla strategii Evropa 
2020 nezbytný územní rozměr, jenž je zapotřebí k vypořádání se jak s velice významnými 
rozdíly v míře růstu v rámci Unie a v rámci členských států, tak se skutečností, že 
v důsledku rozdílů v institucionálních kapacitách nemohou různé regiony využívat dané 
cíle jako referenční body stejným způsobem;

7. je zvláště znepokojen tím, že v důsledku krize je chudobou nebo sociálním vyloučením 
ohrožen podstatně větší počet obyvatel, přičemž větší výskyt těchto osob je 
v konvergenčních regionech a městech, a domnívá se, že je naléhavě třeba tyto záležitosti 
– které vážně narušují soudržnost mezi regiony a mohou ohrožovat konkurenceschopnost 
Unie ve střednědobém i dlouhodobém výhledu – řešit a zaměřit se v zájmu toho na 
politiky, jež zajišťují udržitelná a kvalitní pracovní místa a sociální začlenění;

8. trvá na tom, že ESF hraje svou roli při zmenšování nerovností v lidském kapitálu mezi 
regiony a v souvislosti s prováděním sociálního rozměru strategie Evropa 2020, protože 
tento fond společně s EFRR významně přispívá k naplňování některých současných 
hlavních priorit Unie, konkrétně k posílení zaměstnanosti mladých lidí a trhu práce, 
podpoře udržitelného hospodářství a růstu, snížení počtu osob předčasně ukončujících 



PE523.085v01-00 6/6 PR\1009773CS.doc

CS

školní docházku a boji s chudobou, diskriminací a sociálním vyloučením;

9. připomíná však, že ačkoli existují přesvědčivé důkazy, že provádění politiky soudržnosti 
zrychlilo a že výsledné programy byly významným přínosem v mnoha oblastech, kde jsou 
investice nezbytné pro modernizaci hospodářství a konkurenceschopnost (např. výzkum a 
vývoj, podpora malých a středních podniků, reindustrializace, sociální začleňování a 
vzdělávání a odborná příprava), v některých členských státech hrozí, že jejich programy 
nebudou do konce stávajícího programového období provedeny;

10. vybízí členské státy, aby prověřily součinnost mezi financováním v rámci politiky 
soudržnosti a ostatními zdroji finančních prostředků EU (např. TEN-T, TEN-E, nástroj 
pro propojení Evropy a další programy) a rovněž s financováním poskytovaným 
Evropskou investiční bankou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zjednodušily a zlepšily přístup k dostupným finančním prostředkům a 
podporovaly tak malé a střední podniky, obce a další zúčastněné příjemce v jejich 
využívání;

11. je znepokojen tím, že ačkoli je zjevné, že hodnocení musí mít při politické diskusi a 
získávání ponaučení zásadní úlohu, kvůli chybějícím údajům – a v mnoha případech 
nemožnosti je shromáždit – nelze řádně sledovat pokrok dosažený při plnění stanovených 
cílů na regionální a místní úrovni, a za prioritu považuje rozšíření a aktualizování 
regionálních statistik a zlepšení kvality údajů;

12. domnívá se, že zprávy o pokroku neposkytují zcela jednoznačný obraz pokroku 
dosaženého při provádění politiky soudržnosti a směřování ke stanoveným cílům, ať už 
vzhledem k nedostupnosti údajů na příslušné úrovni, nebo k nedostatečně jasné souvislosti 
mezi poskytnutými statistickými údaji a rozsahem, v jakém byly cíle politiky soudržnosti, 
které vyžadují sledování, splněny;

13. žádá Komisi a členské státy, aby v plné míře využívaly nástroje sledování a hodnocení 
dostupné v souvislosti s příštím legislativním rámcem a zvýšily tak kvalitu plánování a 
provádění;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.


