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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ke zprávě za rok 2010 o provádění programů politiky soudržnosti na období 2007–2013
(2010/2139(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie a především na její články 174 až 178,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 31. března 2010 nazvané „Politika soudržnosti: 
Strategická zpráva 2010 o provádění programů na období 2007–2013“ 
(KOM(2010)0110),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 31. března 2010 připojený ke 
sdělení Komise ze dne 31. března 2010 o politice soudružnosti: Strategická zpráva 2010 
o provádění programů na období 2007–2013“ (SEK(2010)0360),

– s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 25. října 2010 nazvaný „Politika 
soudržnosti: Reakce na hospodářskou krizi, přezkum provedení opatření politiky 
soudržnosti přijatých na podporu plánu evropské hospodářské obnovy“ (SEK(2010)1291),

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, kterým se 
stanoví všeobecná ustanovení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti1,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných 
zásadách Společenství pro soudržnost2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2009 k provádění nařízení o strukturálních 
fondech v období 2007–2013: výsledky jednání ohledně vnitrostátních strategií a 
operačních programů politiky soudržnosti3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o provádění součinnosti fondů na 
podporu výzkumu a inovace v nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj a sedmém rámcovém programu pro výzkum a rozvoj ve městech a 
regionech a také v členských státech a v Unii4,

– s ohledem na informační zprávu Komise č. 1:vyčleňování ze dne 28. února 2007 
(COCOF/2007/0012/00),

– s ohledem na informační sdělení Komise „Orientační struktura národních strategických 
zpráv za rok 2009“ ze dne 18. května 2009 (COCOF 09/0018/01),

– s ohledem na závěry Rady ke strategické zprávě Komise za rok 2010 o provádění 
programů politiky soudržnosti, které byly přijaty na zasedání Rady ve složení pro 

                                               
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25–78.
2 Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 11–32.
3 Přijaté texty, P6_TA(2009)0165.
4 Přijaté texty, P7_TA(2010)0189
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zahraniční věci, jež se konalo dne 14. června 2010,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů k politice soudržnosti: strategické zprávě 
o provádění programů na období 2007–2013 z 1.–2. prosince 2010 (CdR 159/2010),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Rozpočtového výboru, 
Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro práva žen a rovnost 
pohlaví (A7–0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že podle článku 174 Smlouvy o fungování Evropské unie Unie za 
účelem podpory harmonického vývoje rozvíjí a prosazuje svou činnost vedoucí 
k posilování hospodářské a sociální soudržnosti,

B. vzhledem k tomu, že strategický rozměr politiky soudržnosti zohledňující soudržnost 
s prioritami Evropské unie je zajištěn a podporován prostřednictvím nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 (dále jen: obecné nařízení), strategickými obecnými zásadami Společenství 
pro soudržnost (dále jen: strategické obecné zásady), národním strategickým referenčním 
rámcem (NSRR) a operačními programy (OP),

C. vzhledem k tomu, že novým prvkem politiky soudržnosti, který byl zaveden ve 
stávajícím programovém období obecným nařízením jako nástroj pro posuzování 
provádění strategických obecných zásad, je podávání strategických zpráv, jejichž cílem je 
zvyšování strategického obsahu a podpora průhlednosti a kontroly politiky soudržnosti,

D. vzhledem k tomu, že lisabonské vyčleňování je proces, jímž byla vytvořena podskupina 
z 86 dohodnutých priorit programů jako specifické priority obsažené v Lisabonské 
strategii pro růst a zaměstnanost, a vzhledem k tomu, že v případě regionů spadajících 
pod cíl Konvergence bylo jako vyčleněné priority stanoveno 47 prioritních témat, 
zatímco v případě regionů, jež spadají pod cíl Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost, bylo stanoveno jen 33 prioritních témat;  

E. vzhledem k tomu, že pokud jde o národní strategické zprávy za rok 2009, Komise a 
členské státy se dohodly na výměně informací o prioritních tématech pouze podle cíle, 
přičemž shromážděny tyto údaje budou k 30. září 2009,

F. vzhledem k tomu, že mezi evropskými regiony stále ještě existují obrovské hospodářské, 
sociální a environmentální rozdíly, jež jsou částečně přirozeným důsledkem posledních 
dvou rozšíření a jsou rovněž způsobeny přímými dopady celosvětové finanční a 
hospodářské krize, přestože se tyto rozdíly za posledních deset díky aktivnímu působení
politiky soudržnosti snížily,

G. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti tvoří klíčový prvek plánu evropské hospodářské 
obnovy, což dokazuje význam strukturálních fondů jako nástroje hospodářského 
povzbuzení, především pro malé podniky, udržitelnosti a energetické účinnosti, a 
vzhledem k tomu, že Komise byla požádána, aby předložila v roce 2010 zprávu o přínosu 
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opatření přijatých jako součást evropské reakce na krizi,

1. blahopřeje členským státům k úsilí za účelem přípravy jejich prvních národních 
strategických zpráv, jež se ukázaly jako užitečný zdroj informací o provádění;

2. poukazuje na to, že při vypracování srovnávacích analýz by měl být brán zřetel na to, že 
pět členských států shromáždilo své údaje k časově nejbližšímu a jeden k časově 
vzdálenějšímu okamžiku; domnívá se, že bude mnohem vhodnější porovnávat pokrok 
dosažený v členských státech vůči průměru EU;

3. domnívá se, že transparentnost v přidělování finančních prostředků podporuje správné 
provádění a je klíčovou podmínkou k dosahování celkových cílů politiky soudržnosti, a 
proto je zapotřebí ji posílit; je toho názoru, že určení obecných zásad Společenství a 
zavedení strategických zpráv jako nového nástroje přispívá ke zvýšení odpovědnosti za 
dosahování politických cílů;

Provádění

4. konstatuje, že uváděný objem finančních prostředků na vybrané projekty je 
93,4 miliard EUR, což v daném období představuje 27,1 % dostupných zdrojů EU, a že 
tato průměrná kvóta zohledňuje všechny tři cíle politiky soudržnosti a rovněž lisabonské 
kategorie pro vyčleňování a pokrok při provádění strategických obecných zásad 
Společenství; zdůrazňuje však, že pokrok mezi členskými státy i jednotlivými tématy 
velmi kolísá, přičemž celkové kvóty výběru v případě 9 členských států dosahují 40 % a 
u čtyř členských států je to méně než 20 %;

5. s uspokojením konstatuje, že na lisabonské vyčleněné projekty bylo přiděleno celkem 
63 miliard EUR a že výběr těchto vyčleněných projektů probíhá stejně nebo dokonce 
o něco rychleji než výběr při jiných činnostech;

6. konstatuje, že rychlost pokroku konkrétních témat strategických obecných zásad 
Společenství je nejvyšší v případě dimenze území (30 %), nadprůměrná v rámci obecné 
zásady „Zlepšení znalostí a inovace pro růst“, avšak nižší než 27,1 % v případě dvou 
ostatních obecných zásad, a dále že kvóty výběru jsou nad průměrem u projektů 
vyčleněných Lisabonem v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a 
Evropská územní spolupráce, avšak jen 20,5 % v cíli Evropská území spolupráce; 
s politováním konstatuje, že v situaci, kdy nejsou k dispozici ukazatele pro výstupy a 
výsledky za všechny členské státy, bude mít ve strategické zprávě uváděná analýza 
výkonnosti politiky své výrazné meze;

7. s politováním konstatuje zpoždění při výběru projektů ve významných strategických 
oblastech, jako je odvětví železniční dopravy, některé investice do energetiky a životního 
prostředí, digitální ekonomika, sociální začleňování, správa a budování kapacit, a vyzývá 
k důkladné analýze příčin takového zpoždění; upozorňuje na druhou stranu na vyšší 
absorpci projektů životního prostředí v programech v rámci Evropské územní spolupráce 
a poukazuje na zcela jasnou přidanou hodnotu spolupráce v této oblasti;
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Výzvy při provádění

8. zdůrazňuje skutečnost, že účinný výběr a provádění projektů jsou v některých oblastech 
ztíženy tím, že nebyly splněny určité základní předpoklady, například nejsou k dispozici 
jednoznačné vnitrostátní priority pro určité oblasti intervence, provádění právních 
předpisů EU je opožděné nebo chybí institucionální a administrativní kapacity;

9. s politováním připomíná, že výrazné zpoždění v provádění politik vyplývá zejména 
z těchto faktorů: opožděné dokončení jednání o víceletém finančním rámci a opožděné 
přijetí legislativního balíčku politiky, kterými se zpozdilo i schvalování národních 
strategií a operačních programů, změny pravidel finanční kontroly, překrývání s koncem 
období 2000–2006 a omezené veřejné zdroje pro spolufinancování v členských státech;

10. lituje skutečnosti, že ačkoli by měla obsahovat údaje o příspěvku programů 
spolufinancovaných ze strukturálních fondů k provádění cílů politiky soudržnosti, 
strategická zpráva neposkytuje komplexní údaje o situaci týkající se regionálních rozdílů 
do roku 2009;

Reakce na hospodářskou krizi

11. vítá zveřejnění pracovního dokumentu útvarů Komise „Politika soudržnosti: Reakce na 
hospodářskou krizi“, přezkum provedení opatření politiky soudržnosti přijatých na 
podporu plánu evropské hospodářské obnovy; zdůrazňuje, že tento přezkum čerpá 
především z údajů poskytnutých v národních strategických zprávách;

12. konstatuje, že současný rámec politiky soudržnosti ukázal, že je schopen pružně a vhodně 
reagovat na rychle se zhoršující socioekonomické prostředí; zdůrazňuje, že členské státy 
uvítaly, že bylo možné krizová opatření přizpůsobit jejich konkrétním potřebám;

13. bere na vědomí obtíže při měření celkového dopadu specifických opatření spojených 
s politikou soudržnosti v rámci plánu evropské hospodářské obnovy a lituje, že přezkum 
tudíž může poskytnout pouze omezený přehled o konkrétních příkladech na vnitrostátní 
úrovni; vítá nicméně analýzu osvědčených postupů a první závěry předložené v této 
zprávě;

Vytváření synergií a zamezení odvětvovému rozptýlení zdrojů regionální politiky

14. sdílí názor vyjádřený Radou v jejích závěrech ke strategické zprávě za rok 2010, kde 
Rada zdůrazňuje skutečnou přidanou hodnotu vytvořenou jedním strategickým přístupem 
a společnými prováděcími pravidly Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu 
soudržnosti a Evropského sociálního fondu; zdůrazňuje rovněž potřebu konsolidace 
veřejných rozpočtů v pokrizovém období a maximální využití synergií a dopadu všech 
dostupných finančních zdrojů (na úrovni EU, na vnitrostátní úrovni, nástrojů EIB) 
prostřednictvím účinné koordinace.

15. zvláště upozorňuje na přidanou hodnotu větší provázanosti EFRR a ESF, neboť 
zkušenosti jasně ukazují, že úspěšné působení programů financovaných z ESF je zásadní 
pro dosažení maximální účinnosti finančních prostředků EFRR pro opatření 
v hospodářské oblasti;



PR\852412CS.doc 7/12 PE454.716v01-00

CS

Monitorování a hodnocení

16. konstatuje, že monitorování a hodnocení by mělo stimulovat poučení se z politik a spolu 
s finanční kontrolou by mělo být pobídkou ke zlepšení kvality výkonu činností;

17. vyslovuje politování nad tím, že pouze 19 členských států uvedlo hlavní ukazatele, a 
proto v této fázi není možné mít na úrovni EU první jasnou představu o reálném dopadu 
politiky; důrazně vybízí členské státy, aby využívaly hlavní ukazatele v rámci příštího 
kola procesu podávání strategických zpráv v letech 2012–2013;

18. vyzývá Komisi, aby posílila soudržnost a kvalitu monitorování pokroku dosaženého 
v členských státech tím, že v příštím programovém období zavede v národních 
strategických zprávách minimální povinný soubor hlavních ukazatelů, který usnadní 
porovnávání, a poskytováním podrobnějších pokynů;

Osvědčené postupy

19. domnívá se, že osvědčené postupy v provádění politiky musí být zdůrazňovány a 
podporovány, aby se zlepšila účinnost a aby se již neopakovaly chyby z minulosti;

20. vybízí k osvědčeným postupům týkajícím se podávání národních zpráv, jako je používání 
základních ukazatelů, nahlašování výsledků a výstupů, informování o synergiích mezi 
vnitrostátními politikami a politikami EU, organizování veřejných diskusí a konzultací se 
zúčastněnými stranami, postupování zpráv vnitrostátním parlamentům s cílem získat 
jejich stanovisko a zveřejňování zpráv na vládních internetových stránkách, protože tyto 
postupy zlepšují kvalitu informačního procesu a zvyšují odpovědnost za agendu mezi 
účastníky v členských státech;

Závěry a doporučení

21. pevně věří, že řádná správa na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni je 
základním předpokladem pro zajištění kvality rozhodovacího procesu, strategické 
plánování a úspěšné a účinné provádění politiky soudržnosti; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v souladu se Smlouvou a zásady partnerství posílily systém víceúrovňové 
správy;

22. je přesvědčen, že zjednodušení ustanovení a postupů na úrovni EU a na vnitrostátní 
úrovni by mělo pokračovat bez toho, aby to bylo zdrojem závažných obtíží pro příjemce, 
a mělo by přispět ke zvýšení účinnosti; lituje, že kvůli nadbytečné byrokracii, příliš 
komplikovaným pravidlům a nedostatečně harmonizovaným postupům zůstává značný 
objem prostředků nevyužit;

23. vyzývá členské státy, aby posílily budování kapacit, a zejména aby zajistily 
spolufinancování projektů pomocí vnitrostátních příspěvků a s podporou finančního 
inženýrství, aby se tak zvýšila absorpce finančních prostředků a zabránilo se dalším 
výraznějším odkladům v investování;

24. zdůrazňuje, že strategická zpráva za rok 2013 by měla být zaměřená na výsledek a měla 
by se soustředit více na kvalitativní analýzu výstupů, výsledků, prvotních dopadů a 
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účinnosti programů politiky soudržnosti, než aby to byla pouhá prezentace množství 
statistických údajů;

25. vyzývá orgány EU a členské státy, aby se v příštím kole jednání soustředily na rychlé 
dokončení klíčových dokumentů, jako je víceletý finanční rámec a příslušná nařízení, 
s cílem překonat nové obtíže, které by se mohly objevit na počátku příštího 
programového období;

26. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Zprávy o provádění analyzují provedení právních předpisů EU do vnitrostátního práva a jejich 
uplatňování a prosazování v členských státech. V případě politiky soudržnosti se legislativní 
rámec skládá z přímo použitelných nařízení. 
Na základě zveřejněného sdělení Komise nazvaného „Politika soudržnosti: Strategická zpráva 
2010 o provádění programů na období 2007–2013“ bude konečně možné provést první 
skutečnou analýzu procesu provádění operačních programů ze strany Evropského parlamentu.

Tato zpráva tedy analyzuje, zda členské státy předpisy řádně uplatňují a a to, jak členské státy 
pochopily strategické obecné zásady Společenství při provádění národních strategických 
referenčních rámců a operačních programů. 

Zpráva byla vypracována zejména na základě těchto dvou dokumentů: sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů nazvaného Politika soudržnosti: Strategická zpráva 2010 o provádění programů na 
období 2007–2013 (dále jen „strategická zpráva“) a pracovního dokumentu útvarů Komise
připojenému ke sdělení.

Obecné souvislosti 

Podávání strategických zpráv představuje nový prvek politiky soudržnosti zavedený ve 
stávajícím programovém období obecným nařízením jako nástroj pro posuzování provádění 
strategických obecných zásad. Jak je uvedeno v bodě odůvodnění 36 nařízení Rady č. 
1083/2006 (obecné nařízení), podávání strategických zpráv bylo zavedeno ke zvýšení 
strategického obsahu a k podpoře průhlednosti politiky soudržnosti pomocí propojení 
s prioritami Společenství.

Právním základem pro podávání strategických zpráv jsou ustanovení čl. 29 odst. 2 a čl. 30 
odst. 1 a 2 téhož nařízení. Podle tohoto nařízení jsou členské státy povinny předložit první 
národní strategickou zprávu nejpozději do konce roku 2009. Z těchto národních strategických 
zpráv pak vycházejí údaje obsažené ve strategické zprávě.

Základní posouzení 

Provádění programů

Za prvé musí být řečeno, že Komise a členské státy se dohodly na výměně informací, pokud 
jde o národní strategické zprávy za rok 2009, tak, že údaje budou shromážděny 
k 30. 9. 2009, avšak některé členské státy shromáždily údaje k jinému datu. Rozdíly několika 
měsíců musí být tedy při provádění srovnávací analýzy zohledněny, neboť by to mohlo 
ovlivnit objem přidělených prostředků na podporu určitého odvětví.

Uváděný objem finančních prostředků na vybrané projekty činí 93,4 miliardy EUR, což 
představuje 27,1 % dostupných zdrojů EU ve stávajícím období. Tato průměrná kvóta 
zohledňuje všechny tři cíle politiky soudržnosti a rovněž lisabonské kategorie pro vyčleňování 
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a pokrok při provádění strategických obecných zásad Společenství. Na lisabonské vyčleněné 
projekty bylo přiděleno celkem 63 miliard EUR a výběr vyčleněných projektů podle 
Lisabonu probíhá stejně nebo dokonce o něco rychleji než výběr při jiných činnostech.

Výše uvedený průměrný pokrok dosažený členskými státy lze považovat za poměrně 
rozumný, zejména v kontextu vážného zhoršení socioekonomické situace v letech 2008–2009 
v důsledku celosvětové krize, ale také s ohledem na provedenou reformu politiky na období 
2007–2013, neboť oba tyto faktory mají na provádění silný dopad. 

V krizi se rovněž ukázal vliv strukturálních fondů, zejména Evropského sociálního fondu, 
který se stal velmi užitečným v řešení nesnadných výzev, jimž čelí řada regionů. Dokazuje to 
i přezkum provedení opatření politiky soudržnosti přijatých na podporu plánu evropské 
hospodářské obnovy (pracovní dokument útvarů Komise „Politika soudržnosti: Reakce na 
hospodářskou krizi), který čerpá především z údajů poskytnutých národními strategickými 
zprávami.

Stále ještě existuje propast mezi méně rozvinutými a vysoce rozvinutými regiony EU, a to 
v mnoha ohledech, a pokrok se v jednotlivých zemích i mezi jednotlivými tématy ve velké 
míře různí, přičemž celkové kvóty výběru v případě 9 členských států dosahují 40 % a u čtyř 
členských států je to méně než 20 %. Zaostávající regiony potřebují ve svém úsilí o překonání 
socioekonomických obtíží další podporu. 

Dle zpravodaje se určité strategické oblasti potýkají se značným zpožděním ve výběru 
projektů. Hlavní oblasti zájmu, kde by měla být provedena hloubková analýza příčin tohoto 
zpoždění, jsou tyto: odvětví železniční dopravy, některé investice do energetiky a životního 
prostředí, digitální ekonomika, sociální začleňování, správa a budování kapacit. 

Je tedy třeba vyvinout větší úsilí k zamezení nadměrným prodlevám, dosažení větší účinnosti 
provádění a k zajištění lepší finanční kázně. Na druhou stranu zpravodaj zdůrazňuje vyšší 
absorpci projektů životního prostředí v rámci programů evropské územní spolupráce, neboť 
jde o pozitivní rozvoj, z něhož jednoznačně vyplývá přidaná hodnota přeshraniční, nadnárodní 
a meziregionální spolupráce. 

Podávání strategických zpráv

Podávání strategických zpráv zajišťuje včasné sledování pokroku v provádění, plošně ve 
všech 27 státech EU, a nabízí základ pro diskusi na vysoké úrovni, srovnávací činnosti a 
poučení se z politiky a slouží jako pobídka ke zvyšování kvality výkonu činností. 

Nicméně se objevily jisté meze, které mají velkou váhu. Například jen 19 členských států 
nahlásilo hlavní ukazatele. Proto v této fázi není možné mít na úrovni EU první jasnou 
představu o reálném dopadu politiky. Dle názoru zpravodaje by členské státy hlavní ukazatele 
v příštím kole podávání strategických zpráv v letech 2012–2013 měly používat, aby se tak 
usnadnilo srovnávání na úrovni EU. Dále by v zájmu posílení soudržnosti a kvality 
monitorování pokroku měly členské státy zvýšit strategický obsah svých zpráv a Komise by 
měla poskytovat podrobnější pokyny s cílem zlepšit kvalitu podávání strategických zpráv. 

Podávání zpráv by mělo zvýšit odpovědnost veřejnosti za úspěch politiky; z toho důvodu je 
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nutné více veřejně hovořit o příslušných zjištěních. Kromě toho by měla být podporována 
výměna zkušeností, aby členské státy mohly těžit z osvědčených postupů, které měly 
pozitivní přínos. Zpravodaj zdůrazňuje používání následujících osvědčených postupů, které 
přispívají k posílení kvality podávání zpráv a zvýšení odpovědnosti za agendu mezi účastníky 
v členských státech: 

 používání hlavních ukazatelů, 
 nahlašování výstupů a výsledků, 
 informování o součinnosti mezi vnitrostátními politikami a politikami EU, 
 organizování veřejných diskusí a konzultací se zúčastněnými stranami, 
 postupování zpráv vnitrostátním parlamentům s cílem získat jejich stanovisko a 

zveřejňování zpráv na vládních internetových stránkách. 

Poznámky a závěry zpravodaje 

Politika soudržnosti má i nadále svůj prokazatelný význam, protože výrazně přispívá ke 
zlepšení socioekonomického prostředí. Členské státy přijaly nové požadavky pozitivně a 
dosahují v naplňování cílů politiky soudržnosti pokroku, jak to dokazují fakta a čísla 
poskytnutá v národních zprávách – i když v jednotlivých státech a regionech je samozřejmě 
situace rozdílná. Politika soudržnosti je nicméně dlouhodobý mechanismus a většina výsledků 
je zřejmá až v pozdější fázi programového období. Úplnou představu o programovém období 
2007–2001 tudíž budeme mít až v roce 2015, dva roky po druhé strategické zprávě, neboť 
některé země mají po roce 2013 ještě dva roky na to, aby využily všechny vyčleněné finanční 
prostředky.

Zpravodaj upozorňuje na to, že účinný výběr a provádění projektů v některých oblastech jsou 
mnoha faktory narušeny – jedná se zejména o opožděné uzavření jednání o víceletém 
finančním rámci a legislativním balíčku politiky, což mělo následně vliv na zpoždění ve 
schvalování vnitrostátních strategií a operačních programů, dále změny pravidel finanční 
kontroly, omezené finanční zdroje pro spolufinancování v členských státech, absenci 
jednoznačných vnitrostátních priorit pro určité oblasti intervence a chybějící institucionální 
administrativní kapacitu. Tyto faktory je třeba urychleně řešit, a to na úrovni Unie i členských 
států. Členské státy by měly také urychlit a usnadnit využívání strukturálních fondů na místě, 
a zejména by měly přijmout nápravná opatření v oblastech s nízkou výkonností, aby se 
zamezilo případům pozdního naplnění dohodnutých výsledků. 

Rozhodujícími předpoklady pro dosahování celkových cílů politiky soudržnosti jsou 
pochopitelně řádná finanční kázeň a průhledné přidělování finančních prostředků. Podávání 
strategických zpráv může jako nový nástroj z tohoto hlediska přispět ke zvýšení odpovědnosti 
za naplňování cílů politiky. Další důležitou otázkou zajišťující kvalitu rozhodovacího 
procesu, strategické plánování, ale také úspěšné a účinné provádění politiky soudržnosti je 
účinnost veřejné správy. Proto musí být v souladu se Smlouvou a zásadou partnerství řádná 
správa věcí veřejných na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni dále posílena. Je 
především nadále nutné zjednodušení řízení a provádění politiky soudržnosti, neboť 
samozřejmě není dobré, že kvůli nadbytečné byrokracii, obtížně splnitelným pravidlům a 
postupům zůstávají finanční prostředky nevyužity.

Absorpce finanční prostředků může být v této souvislosti zvýšena cíleným budováním kapacit 
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a uvolněním všech vhodných vnitrostátních zdrojů s cílem získat spolufinancování, které je 
k dispozici ze strukturálních fondů. Nástroje finančního inženýrství mohou rovněž poskytnout 
nezbytnou podporu.

A konečně má politika soudržnosti za cíl snížení rozdílů mezi úrovní rozvoje evropských 
regionů, usnadňuje modernizaci a udržitelný růst a je dokladem evropské solidarity. Ukázala 
se být nezbytnou pro pokrok v evropské integraci a současně vytváří silné synergie mezi 
všemi evropskými politikami. Skutečnost svědčí o tom, že mezi evropskými regiony stále 
ještě existují obrovské hospodářské, sociální a environmentální rozdíly. Některé z nich jsou 
důsledkem posledních dvou rozšíření (návrh: přistoupení historicky a hospodářsky 
znevýhodněných zemí), jiné byly prohloubeny přímými dopady celosvětové finanční a 
hospodářské krize. 

Diskuse o uspořádání budoucí politiky soudržnosti v období 2014–2020 bude mít 
v politických rozpravách v příštích letech ústřední místo. Existuje riziko, že neúspěch 
Lisabonské strategie by se mohl zopakovat při provádění strategie Evropa 2020. Zpravodaj 
v souvislosti s nadcházejícími jednáními o příštím programovém období opakuje, že politika 
soudržnosti by se měla nadále týkat všech evropských regionů a společenských výzev, aby tak 
pomáhala jak chudým dohnat rozdíl, tak také zajišťovala inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění. Zpravodaj je také pevně přesvědčen, že s ohledem na přetrvávající 
územní nerovnováhu a vlekoucí se krizi je silná a dobře financovaná regionální politika EU 
podmínkou sine qua non pro dosahování sociální, hospodářské a územní soudržnosti, a proto 
by také prostředky přidělené politice soudržnosti v příštím programovém období rozhodně 
neměly být snižovány. 


