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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o páté zprávě Komise o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce 2013
(2011/2035(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. listopadu 2010 nazvané „Závěry páté zprávy 
o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti“ 
(KOM(2010)0642) ( dále jen „závěry“),

– s ohledem na pátou zprávu Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: 
budoucnost politiky soudržnosti ze dne 9. listopadu 2010 (dále jen „pátá zpráva o 
soudržnosti“), 

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie a především na její hlavu XVIII,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 
5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1783/19991,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 
5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/19992,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 
a Fondu soudržnosti3,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/944,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17. července 2006, kterým se 
zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP)5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. dubna 2007 o důsledcích budoucího rozšiřování pro 
účinnost politiky soudržnosti6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2009 o zelené knize o územní soudržnosti 
a stavu jednání o budoucí reformě politiky soudržnosti7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o přispění politiky soudržnosti 

                                               
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 1–11. 
2 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 12–18. 
3 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25. 
4 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 79–81. 
5 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 82–93. 
6 Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 275. 
7 Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 65. 
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k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 20201,

– 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 7. října 2010 o budoucnosti Evropského sociálního 
fondu3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2010 nazvané „Příspěvek regionální politiky 
k inteligentnímu růstu v rámci strategie Evropa 2020“ (KOM(2010)0553),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. ledna 2011 nazvané „Příspěvek regionální 
politiky k udržitelnému růstu v rámci strategie Evropa 2020“ (KOM(2011)0017),

– s ohledem na závěry Rady k páté zprávě o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, 
které Rada (ve složení pro obecné záležitosti) přijala dne 21. února 2011 (6738/11),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Výboru pro zaměstnanost 
a sociální věci, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro práva žen a rovnost 
pohlaví (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti EU podstatně přispívá k tomu, že v uplynulém 
a nynějším finančním období bylo možné ve všech regionech EU zaznamenat růst 
produktivity; vzhledem k tomu, že hodnocení ex-post ukazuje další zřetelné zmenšení 
hospodářského, sociálního a regionálního poklesu; vzhledem k tomu, že tento vývoj měl 
rovněž pozitivní vliv na sociální zabezpečení a investice do ochrany životního prostředí,

B. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti a strukturální politika prokázala v krizových 
situacích flexibilitu a mohla podstatně přispět k různým vnitrostátním programům obnovy 
a vzdělávacím programům, 

C. vzhledem k tomu, že se vyčleňování prostředků ze strukturálních fondů na cíle Lisabonské 
strategie ukázalo jako účinné, co je zřejmé z impozantní míry závazků pro cíle 
„konvergence“ a „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“, ačkoli je nutné 
kritizovat skutečnost, že pouze asi 20 % projektů spadajících pod cíl „územní spolupráce“ 
odpovídá lisabonským cílům,

D. vzhledem k tomu, že částečné selhání Lisabonské strategie není důsledkem 
nedostatečného provádění politiky soudržnosti, ale mnohem spíše důsledkem dopadů 
finanční krize a nedostatků při provádění jednotného vnitřního trhu, slabé rozpočtové 
kázně a nedostatečných makroekonomických rámcových podmínek v jednotlivých 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0191.
2 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2010)0356.
3 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2010)0357.
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členských státech,

E. vzhledem k tomu, že se výskyt chyb a zneužívání prostředků v posledních obdobích
zřetelně snížily; avšak vzhledem k tomu, že strukturální politika zůstává bohužel oblastí 
politiky s vysokou mírou plýtvání a že některé členské státy stále nemají účinné 
mechanismy proti zneužívání finančních prostředků a pro zpětné získávání neoprávněně
vyplacených částek,

F. vzhledem k tomu, že stávající systém cílů politiky soudržnosti a strukturální politiky 
(konvergence, konkurenceschopnost a zaměstnanost, přeshraniční spolupráce) se ve 
spojení s víceúrovňovou správou a jistotou plánování na základě spolehlivých finančních 
prostředků a dohodnutého časového rámce (7 let) v zásadě osvědčil, avšak vzhledem ke 
značným zpožděním v plánování programů, jež jsou důsledkem nadměrně dlouhých 
finančních a legislativních jednání,

G. vzhledem k tomu, že udržitelná podpora a rozvoj regionů, jichž se týká konvergenční cíl, 
má pozitivní vliv na poptávku po zboží a službách na jejich trzích, a tedy prokazatelně 
pozitivní účinky i na bohatší členské státy EU,

H. vzhledem k tomu, že v důsledku značných regionálních hospodářských a sociálních 
rozdílů i specificky strukturálních problémů a dlouhodobých znevýhodnění je ve všech 
evropských regionech nadále potřebná rozsáhlá evropská politika soudržnosti, a je to také 
požadavek vyplývající z Lisabonské smlouvy,

Přidaná hodnota a investiční priority politiky soudržnosti

1. požaduje, aby programy politiky soudržnosti a strukturální politiky kladly větší důraz na
evropskou přidanou hodnotu; domnívá se, že této přidané hodnoty se docílí, pokud 
projekty EU trvale a měřitelně zhodnotí znevýhodněný region z hospodářského, 
infrastrukturního, sociálního a/nebo ekologického hlediska, přičemž by nebylo možné 
dosáhnout takového zlepšení bez evropského impulsu;

2. dále uznává, že evropská podpora přidává hodnotu v případech, kdy podporované projekty 
na regionální úrovni přispívají k dosažení celoevropských cílů z hlediska hospodářského 
růstu, výzkumných výsledků, ochrany životního prostředí, úspor zdrojů, demografického 
rozvoje, udržitelného zásobování energií, sociální soudržnosti nebo přeshraničního 
rozvoje, přičemž by je nebylo možné dosáhnout bez evropského stimulu;

3. považuje prosazování evropských cílů v souladu se zásadou sdílené odpovědnosti 
a sdílené správy (víceúrovňová správa) za velkou přednost, a tím i přidanou hodnotu jako 
takovou, politiky soudržnosti; požaduje, aby tato zásada partnerství byla ještě posílena;

4. zdůrazňuje, že i když se regionální rozdíly snížily, nadále existují velké – a v některých 
členských státech rostoucí – nerovnosti a že se proto politika soudržnosti musí dále 
koncentrovat na vyrovnání regionálních rozdílů v úrovni rozvoje;

5. uznává zvláštní potřeby regionů, které jsou znevýhodněny z hlediska jejich polohy nebo 
přirozeného životního prostředí; znovu požaduje, aby pro obzvlášť znevýhodněné druhy 
regionů uvedené v Lisabonské smlouvě (nejvzdálenější regiony, nejsevernější regiony 
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s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské regiony) zůstala 
zachována zvláštní podpora;

6. zdůrazňuje, že Společenství může uspět v celosvětové hospodářské soutěži pouze tehdy, 
pokud bude politika soudržnosti moci využít rozvojový potenciál všech regionů jako 
odpověď na výzvy strategie EU 2020;

7. zdůrazňuje, že se politika soudržnosti musí nadále věnovat regionální soudržnosti 
(„územní soudržnost“), a podtrhuje, že k cílům hospodářské a sociální soudržnosti 
přidala Lisabonská smlouva i cíl územní soudržnosti; konstatuje, že tento cíl zůstává 
neoddělitelný od výzev hospodářské a sociální soudržnosti;

8. považuje makroregionální strategie za velkou příležitost pro lepší využití 
nadregionálního potenciálu a přijetí společného postupu při řešení problémů týkajících se 
např. ochrany životního prostředí; domnívá se, že lepší koordinace stávajících možností 
podpory může napomoci cílenějšímu využití strukturálních fondů EU;

9. vyjadřuje pochybnosti o tom, zda zvláštní operační programy pro funkční geografické 
jednotky, jako jsou metropolitní oblasti, přímořské oblasti nebo povodí řek, přinášejí 
dodatečný užitek; je si zejména vědom chybějícího politického (i demokratického) orgánu 
s dostatečnou odpovědností za provádění programů; místo toho požaduje intenzivnější 
koordinaci makroregionálních strategií a strategií týkajících se přirozeného životního 
prostředí na mezistátní úrovni;

10. zdůrazňuje zásadní úlohu měst pro dosažení hospodářských, ekologických a sociálních 
cílů EU-2020; vyzývá k podpoře modelových koncepcí a projektů na základě 
integrovaných rozvojových plánů a k lepšímu využití vazeb mezi městem a venkovem;

11. odmítá kvantitativní přísliby (kvóty) zvláště určené pro vnitrostátní rozdělení programů 
(ESF/EFRR), rozvoj měst, venkova i další kategorie podle hustoty obyvatelstva nebo 
územní funkce; považuje za problematické, aby byly městské a jiné oblasti, jimž lze 
poskytnout podporu, povinně stanoveny již v operačních programech, a požaduje, aby 
také zde přijaly členské státy a regiony výběrové postupy orientované na 
konkurenceschopnost;

12. zdůrazňuje, že v politice soudržnosti a ve strukturální politice nesmí dojít 
k jednostrannému upřednostňování typů regionů; požaduje, aby se na partnerství 
venkovských regionů a městských oblastí nahlíželo více v sociálních a hospodářských 
souvislostech; 

13. zdůrazňuje, že podpora z Fondu soudržnosti a ze strukturálních fondů se musí více 
zaměřit na vzdělávací a sociálněpolitické výzvy strategie EU-2020; přesto se domnívá, že 
plošná „evropeizace“ příslušných oblastí politiky musí selhat již z finančních důvodů; 
požaduje proto další rozvoj postupů, které by se mohly stát vzorovými postupy, při 
zachování kompetencí na vnitrostátní a regionální úrovni; 

14. požaduje, aby se v souvislosti s nevyhnutelným přechodem na obnovitelné zdroje energie 
a diskusí o klimatu politika soudržnosti více podílela na rychlém rozvoji obnovitelných 
zdrojů energie; podporuje v této souviskladování energie v regionech;
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15. domnívá se, že existují možnosti, aby byly ze strukturálních fondů podporovány speciální  
investice do energetické infrastruktury, jež se ale musí omezit na regiony, v nichž jsou 
z politických a geografických důvodů výrazně omezena tržně orientovaná řešení 
zásobování energií; navíc požaduje, aby podpora ze strukturálních fondů byla ve všech 
případech podmíněna dodržením komerčního přístupu a zásady sdílené zodpovědnosti;

16. zdůrazňuje, že transevropské dopravní sítě hrají rozhodující úlohu v evropské regionální 
soudržnosti, a proto musí být posílen rozvoj a dostupnost infrastruktur transevropských 
dopravních sítí a klasifikovaných evropských silnic zejména v hraničních regionech; 
vybízí k tomu, aby se zvýšil význam projektu infrastruktury v souvislosti s cílem 3 
evropské územní spolupráce;

Struktura cílů a rámec pro plánování programů 

17. zdůrazňuje, že klíčové prvky strategie EU-2020 (inovace, vzdělání, energie, životní 
prostředí, zaměstnanost, konkurenceschopnost, kvalifikace, boj proti chudobě) jsou již 
součástí politiky soudržnosti a strukturální politiky; zastává názor, že se výzvy strategie 
EU 2020 dají velmi dobře začlenit do tří osvědčených cílových struktur (konvergence, 
růst a zaměstnanost, přeshraniční rozvoj); 

18. zastává názor, že podpora základních infrastruktur a konvenčních forem energie musí 
být také nahlížena jako slučitelná se strategií EU 2020, protože pouze tehdy, když budou 
mít regiony, jichž se týká cíl konvergence, konkurenceschopné dopravní, energetické 
a komunikační sítě a infrastruktury pro nakládání s odpadem, budou moci přispět 
k dosažení cílů EU 2020 – proto musí mít právě slabší a nejchudší regiony možnost si cíle 
EU 2020 do určité míry volněji vykládat;

19. zastává názor, že HDP musí nadále zůstat klíčovým kritériem pro stanovení oblastí, jež 
jsou způsobilé pro získání maximální podpory (HDP nižší než 75 % průměru HDP na 
obyvatele) a případně států soudržnosti (HDP nižší než 90 %); poukazuje na to, že 
příslušným vnitrostátním orgánům musí zůstat na odpovídající úrovni rozhodování prostor 
pro použití i dalších ukazatelů;

20. požaduje, aby se politika soudržnosti, v souladu s Lisabonskou smlouvou, i nadále 
zaměřovala především na nejzaostalejší regiony; zdůrazňuje, že v rámci cíle 1 
(konvergence) mají získat přiměřený podíl finančních prostředků nejchudší regiony 
v závislosti  na jejich rozvojových problémech;

21. požaduje, aby oblasti, které čerpaly nejvíce podpory (regiony, jichž se týká konvergenční 
cíl), získaly spolehlivou a přiměřenou návaznou podporu (vyřazení) v rámci cíle 
„konvergence“;

22. požaduje, aby byl cíl 2 „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ posílen 
průřezovým přístupem; zdůrazňuje, že osvědčený systém inovačních uskupení 
a hospodářské soutěže v oblasti financování musí být dále rozvíjen;

23. zastává názor, že obecná nová kategorie podpory od 75 % do 90 % odporuje 
osvědčeným zásadám politiky soudržnosti EU (podpora nejslabších, sdružování  vnitřních 
potenciálů v horizontálním přístupu v případě bohatších regionů), a proto tuto přechodnou 
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kategorii odmítá;

24. je pevně přesvědčen, že cíl 3 „územní“ spolupráce je třeba posílit na všech vnitřních 
hranicích EU a ve všech třech dimenzích této spolupráce (přeshraniční, meziregionální, 
nadnárodní), a vyzývá ke zvýšení podílu strukturálních fondů na 7 %; zdůrazňuje význam 
příhraničních regionů z hlediska dosažení cílů EU 2020; domnívá se, že je nezbytné 
těsnější propojení s transevropskými dopravními sítěmi v souladu s evropskými prioritami 
i s přeshraničními infrastrukturami, a požaduje pro všechny příhraniční regiony 
odpovídající dodatečnou finanční podporu;

25. zastává názor, že nové tematické fondy (klima, energie, doprava) by podkopaly 
osvědčenou zásadu sdílené odpovědnosti a ohrozily regionální spoluúčast na provádění 
cílů EU 2020;

26. požaduje, aby ESF jako součást politiky soudržnosti i nadále podporoval sociální 
začlenění, hospodářský růst a zaměstnanost; považuje ESF za nejdůležitější nástroj EU, 
pokud jde o trh práce a politiku zaměstnanosti; zvláštní význam přikládá podpoře 
kvalifikace a mobility, větší rovnosti příležitostí obou pohlaví, začleňování 
znevýhodněných osob i podpoře malých a středních podniků;

27. poukazuje na synergie integrovaných přístupů, zejména ve spojení ESF s EFRR, 
a požaduje, aby se usnadnila možnost křížového financování mezi oběma fondy právě 
s ohledem na integrované rozvojové plánování;

28. požaduje společný strategický rámec pro EFRR, ESF, Fond soudržnosti, EZFRV a ERF 
pro programové období po roce 2013; zastává názor, že model jednotného regulačního 
přístupu (pokud jde o správu, způsobilost, audit, pravidla pro vykazování) musí být dále 
posílen společným rámcovým nařízením;

29. navrhuje, aby bylo přezkoumáno znovuzačlenění regionálních programů v rámci 
EZFRV (současné charakteristiky 3 a 4) do tohoto rámce a požaduje závazné cíle pro 
členské státy a regiony s cílem vytvořit jednotnější správní struktury pro strukturální 
fondy EU a pro regionální programy rozvoje venkova;

30. požaduje z důvodů účelnosti zrušení resp. sloučení fondů, které jsou významné pro 
regionální rozvoj a soudržnost; doporučuje, aby byl globalizační fond opuštěn jako 
samostatný nástroj a aby byl jeho úkol přiměřeně zohledněn v sociálním fondu; požaduje, 
aby byl proveden přezkum, jak dalece by sloučení Fondu soudržnosti a Fondu pro 
regionální rozvoj mohlo odpovídat evropským smlouvám; poukazuje na to, že úkoly 
Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti jsou obvykle plánovány na 
financování stejného typu projektů;

31. vítá stanovení cílů rozvojových a investičních partnerství mezi EU a členskými státy, 
která navrhuje Komise (namísto dřívějších strategických rámcových plánů jednotlivých 
členských států); žádá, aby zde byly stanoveny investiční priority pro provádění strategie 
EU-2020 a dalších cílů stanovených v rámci politiky soudržnosti a strukturální politiky; 
považuje za žádoucí co nejrychlejší vyjasnění konkrétního rozdělení pravomocí mezi 
zúčastněné úrovně a požaduje dodržování vnitrostátních resp. regionálních pravomocí 
v souladu se zásadou subsidiarity;
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32. podporuje zachování operačních programů jako nejdůležitějšího nástroje převádění 
strategických dokumentů do konkrétních investičních priorit; požaduje zde jasné 
a měřitelné záměry;

33. požaduje závazné začlenění spolkových zemí a regionů do vytváření rozvojových 
partnerství a operačních programů; považuje za nezbytné, aby nařízeních o strukturálních 
fondech obsahovalo odpovídající formulace;

34. podporuje systém tematických priorit navržený Komisí; čím méně jsou členské státy 
nebo regiony rozvinuty, tím šířeji by měl být takový seznam priorit pojat, přičemž je třeba 
zohlednit specifické regionální rozvojové potřeby;

35. požaduje v případě povinných priorit pro všechny členské státy, aby byly tyto priority 
stanoveny v oblasti inovace, infrastruktury a účinného využívání zdrojů a aby byly 
zároveň přizpůsobeny specifickým potřebám regionů; zdůrazňuje, že další priority musí 
být nabízeny a prováděny na dobrovolném základě a v souladu se zásadou subsidiarity; 
požaduje, aby k nabízeným prioritám patřily energie, vzdělávání a boj proti chudobě;

36. požaduje, aby se zabránilo zpožděním při zahajování programů a aby rozhodovací 
a hodnoticí procesy probíhaly podstatně rychleji; požaduje zlepšení technického vybavení 
a propojení zúčastněných orgánů, aby se podstatně snížily požadavky na zveřejnění 
a zkrátily lhůty pro podávání nabídek a odevzdávání nezbytných stanovisek;

Pobídky, podmíněnost, orientace na výsledky, spolufinancování, možnosti financování

37. požaduje, aby bylo vyplácení příspěvků vázáno na podmíněnost v investičních 
partnerstvích, aby byly od členských států požadovány reformy s cílem zajistit efektivní 
využívání finanční podpory v oblastech přímo souvisejících s politikou soudržnosti; 
považuje za správné propojení zejména s řádným prováděním již schválených právních 
předpisů EU (regulace cen, nabídková řízení, doprava, životní prostředí, zdravotnictví 
a j.), aby se zabránilo nesrovnalostem a aby byla zajištěna efektivnost; odmítá však cíle, 
které od členských států vyžadují zásadní sociální a ekonomické reformy;

38. vítá výrazné zaměření politiky soudržnosti na výsledky, které předpokládá Komise, a to 
pomocí stanovení záměrů a ukazatelů ex ante; zdůrazňuje, že se při tom může jednat jen 
o několik málo jasně definovaných a měřitelných ukazatelů, které musí být v přímé 
souvislosti s podporou a musí být dohodnuty společně s regiony / členskými státy;

39. požaduje, aby se ukazatele soustředily na souvislosti s evropskou přidanou hodnotou
(zvýšení produktivity, výzkumné služby, dopravní služby, regionální růst, relevantní 
zlepšení v oblasti životního prostředí); požaduje pro měření pokroku v oblastech 
s převládající vnitrostátní pravomocí (vzdělávací standardy, hranice chudoby, integrační 
služby) opuštění kvantitativních cílů a spíše hodnotit vzorový a inovativní charakter 
projektů;

40. považuje spolufinancování za jednu ze základních zásad politiky soudržnosti; požaduje 
přezkum maximálního podílu EU, který by měl více odpovídat regionální úrovni rozvoje, 
evropské přidané hodnotě a typům opatření a musí být odpovídajícím způsoben zvyšován 
nebo snižován; 
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41. považuje za žádoucí omezení maximální podpory na 75 %, neboť v opačném případě se 
klade důraz mnohem více na finanční perspektivu (darované peníze) než na nezbytnost 
projektu; požaduje, aby bylo pro regionální podíly usnadněno soukromé spolufinancování 
a tržně zaměřené možnosti úvěrů;

42. požaduje, aby se u přímých provozních dotací zohlednil skutkový stav, že politika 
soudržnosti zejména u velkých podniků financuje spíše vedlejší účinky, než aby působila 
přímo na konkrétním místě, a proto požaduje, aby se provozní podpora zaměřila na 
investice do výzkumu a vývoje, resp. byla více nabízena nepřímo prostřednictvím podpory 
infrastruktury; požaduje dále jasná pravidla v celém nařízení o strukturálních fondech, 
která vyloučí podporu EU pro přemísťování podniků v rámci EU, a také podstatné snížení 
prahu pro ověřování takových investic;

43. uznává pákový účinek a mobilizační potenciál nových nástrojů financování, je v zásadě 
pro silnější úvěrové financování a požaduje rozšíření revolvingových finančních 
nástrojů na více oblastí podpory (mj. výzkum, infrastruktura); požaduje proto 
zjednodušení a větší právní jistotu na celé programové období; domnívá se, že nejpozději 
po jednom programovém období by měla přejít odpovědnost za využívání prostředků na 
vnitrostátní resp. projektovou úroveň; 

44. zdůrazňuje, že poskytování příspěvků musí být zachováno vždy jako možnost volby a že 
subjektům na místě musí příslušet, jaký vhodný souhrn finančních prostředků konkrétně 
použijí v závislosti na regionálních požadavcích;

45. domnívá se, že EIB musí hrát výraznější úlohu při financování infrastruktur transevropské 
sítě; požaduje větší zaměření na soběstačná řešení s partnerstvím veřejného 
a soukromého sektoru; považuje za zásadní úlohu Evropského parlamentu v důležité 
odpovědnosti za odpovídající transparentnost i v úkolech týkajících se rozhodování 
a dozoru; 

46. považuje globální grant na úrovni nižší než regionální za vhodný nástroj pro samostatné 
inovační strategie podle evropských záměrů strukturální politiky; navrhuje, aby se také 
u globálních grantů používal osvědčený nástroj veřejné soutěže;

Rozpočet, finanční řízení, snižování byrokracie, rozpočtová kázeň, finanční kontrola

47. domnívá se, že sedmileté programové období se osvědčilo a mělo by být zachováno 
přinejmenším do konce příštího plánovacího období (2020); požaduje však systém pro 
rychlejší strategické přehodnocení výchozích podmínek, aby bylo možné ještě rychleji 
a flexibilněji reagovat na mimořádné události (finanční krize, energetická krize, přírodní 
katastrofy);

48. zdůrazňuje, že rozpočet EU ve své současné rozpočtové struktuře spočívající na 
předpisech o fondech se osvědčil právě při provádění politiky soudržnosti a strukturální 
politiky, takže změny je třeba provést pouze tam, kde se postupy neosvědčily nebo kde 
případně přetrvávají rozpory se současným finančním nařízením; požaduje, aby se při 
každé i sebemenší změně zavedených a osvědčených struktur postupovalo s krajní 
obezřetností;
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49. považuje za vhodnou integraci záměrů EU 2020 do stávajících struktur cílů a fondů; 
odmítá rozdělení rozpočtu EU do teoretických pojmů růstu „smart“ (inteligentní), 
„inclusive“ (inkluzivní) nebo „sustainable“ (udržitelný);

50. považuje politiku soudržnosti a strukturální politiku po roce 2013 za rozhodující 
politickou oblast pro provádění strategie EU 2020 napříč odvětvími, a požaduje proto 
alespoň stejné rozpočtové okruhy jako v probíhajícím programovém období;

51. požaduje pro členské státy, které závažně porušují kritéria stability EU a zároveň 
vykazují výrazné nesrovnalosti při využívání prostředků ze strukturálních fondů, návrh na 
přísnější automaticky zaváděná pravidla pro silnější dohled na řádné a cílené využívání 
prostředků ze strukturálních fondů; 

52. požaduje, aby členské státy resp. regiony určily orgány, které budou mít výhradní 
odpovědnost za řádnou správu prostředků ze strukturálních fondů;

53. domnívá se, že by Komise měla mít v budoucnu výraznější odpovědnost za zlepšení 
vnitrostátních správních postupů; domnívá se proto, že Komise odpovídá za provádění 
postupů udělování akreditace vnitrostátním resp. federálním správním orgánům 
a auditorům; domnívá se, že úspěšné udělování akreditací a dosažení nižší míry chyb 
souvisí s právem na zjednodušené vykazování ve větších časových odstupech; 

54. požaduje za účelem zjednodušení administrativních postupů rozšíření standardních 
postupů o vyšší standardní jednotkové náklady a paušální všeobecné výdaje; požaduje, 
aby se výrazněji zohlednila zásada proporcionality, tj. aby bylo u provádění menších 
programů požadováno mnohem méně povinného vykazování a kontrol;

55. podporuje návrh Komise, aby proplácení výdajů prováděly vnitrostátní orgány teprve 
poté, co byl vyplacen příslušný příspěvek EU příjemcům platby; považuje to za urychlení 
provádění platby a také za rozhodující pobídku pro přísné vnitrostátní kontroly; poukazuje 
však na to, že se mohou objevit případné problémy s likviditou u členských států 
a spolkových zemí, proto musí být nalezena řešení pro její zajištění;

56. souhlasí s návrhem Komise, aby ses výjimkou prvního roku podpory důsledně 
uplatňovalo „pravidlo n+2“ a zrušily výjimky; považuje to za záruku vyváženého poměru 
mezi kvalitativně hodnotnými investicemi a hladkým a rychlým prováděním programů;

Politiky sousedství a rozšíření

57. zdůrazňuje v rámci politiky soudržnosti význam evropského nástroje sousedství 
a partnerství (ENSP) pro přeshraniční spolupráci se státy mimo Evropskou unii; 
domnívá se, že právě propojení infrastruktury (doprava, energie) sousedních států má 
pozitivní vliv také na evropské příhraniční regiony; požaduje, aby byly prostředky ENSP 
výrazněji zaměřeny na strategické potřeby související s energií a s dopravními 
infrastrukturami;

58. zdůrazňuje dále, že pro soudržnost je relevantní proces rozšíření EU s nástrojem 
předvstupní pomoci (NPP), který slouží kandidátům na přistoupení mj. k obsahové 
a organizační přípravě struktur soudržnosti;
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59. znovu opakuje požadavek na odpovědné zapojení Výboru pro regionální rozvoj do 
budoucího pojetí obou nástrojů;

60. poukazuje s aktuálním výpočtem znovu na extrémní finanční důsledky vstupu nových 
zemí do EU pro politiku soudržnosti1, zdůrazňuje, že tyto dimenze by z hlediska politiky 
soudržnosti zdaleka překročily přijímací kapacity Společenství; Požaduje, aby byl 
nástroj NPP poskytnut také pro přípravu na předběžné zvláštní formy sousedství nebo 
členství v EU, a znovu požaduje odstupňovanou koncepci politiky soudržnosti pro velké 
kandidáty na přistoupení, jako je Turecko;

61. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

                                               
1 Předpokládá, že země, které v současnosti jednají o přistoupení, Turecko a Chorvatsko, by v programovém 
období 2007 až 2013 byly podporovány průměrným finančním objemem na obyvatele nových členských zemí 
(EU 12), což by v nezbytném finančním objemu činilo celkem 132,5 miliard EUR. Z toho 124,9 miliard EUR 
neboli 94,3 % připadá na Turecko a 7,6 miliard EUR neboli 5,7 % na Chorvatsko. Vycházíme-li z podpory ve 
výši průměrného podílu HDP v nových členských státech (2006), činil by dodatečný finanční objem 109,1 
miliard EUR. Z toho 99,8 miliard EUR připadá na Turecko a 9,3 miliard EUR na Chorvatsko. (Untiedt, G.
(2011) Objem a rozdělení prostředků ze strukturálních fondů EU v programovém období od roku 2007 do roku 
2013 s přihlédnutím k Turecku a Chorvatsku, stanovisko Prof. Dr. G. Untiedta, GEFRA GbR, na žádost poslance 
EP Dr. Markuse Piepera).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Rámcové podmínky

Evropské společenství států bude z hlediska globálních prognóz týkajících se růstu 
a obyvatelstva ztrácet na významu. EU-27 dnes prozatím představuje přibližně 8 % světového 
obyvatelstva, v roce 2050 to však bude již jen 5 %. Ekonomická váha poklesne v důsledku 
růstu zejména v Číně a ve významných rozvíjejících se zemích z dnešních 20 % na přibližně 
12 %.1

Pokud chce evropské společenství států obhájit své místo v hospodářské a politické soutěži 
a pokud tuto relativní ztrátu významu nemá provázet ztráta dobrých životních podmínek, musí 
se Společenství výrazněji spojit v důležitých otázkách zajištění pro budoucnost. To platí pro 
zahraniční a bezpečnostní politiku stejně jako v rozhodujících otázkách vnitřního trhu, 
výzkumu, dodávek energie a zajištění surovin. Ještě více než dosud se Společenství musí 
věnovat urychlenému zajištění obnovitelných zdrojů energie a možnostem jejího skladování.

2. Úloha regionů a přidaná hodnota politiky soudržnosti

Politika soudržnosti a strukturální politika musí hrát v budoucí konkurenceschopnosti 
klíčovou úlohu. Evropské regiony a města a jejich podniky jsou již velmi silně provázány 
s globálním hospodářstvím, což souvisí s evropskými dějinami samostatných národních států. 
Evropská hospodářská struktura je přitom podstatně komplexnější než asijské nebo 
severoamerické struktury. Více než polovina globálních vazeb mezi mezinárodními podniky 
a jejich dceřinými společnostmi má svůj původ v EU. Tuto stále ještě přetrvávající výhodu 
mezinárodního propojení musí politika soudržnosti více využít a přivést na mezinárodní 
rostoucí trhy také více malých a středních podniků. 

Takováto politika zaměřená na růst a inovace však funguje pouze na bezbariérovém vnitřním 
trhu, který je třeba dále harmonizovat. Kromě toho může být taková politika udržitelná pouze 
tehdy, pokud jsou regionálněpolitické cíle propojeny s celoevropskými cíli inovace 
a výzkumu a také s ekologickými požadavky a pokud jsou do nich začleněny také znalosti 
bohatších regionů. 

Kromě toho j e třeba přemýšlet nejen o složkách růstu, ale i kompenzacích v regionální 
a sociální oblasti. Pouze tehdy, pokud je obyvatelstvo a regiony jako celek spolunositelem 
této politiky, dostává se politice soudržnosti a strukturální politice posléze přijetí, jaké 
potřebuje pro úspěšné provádění. Právě na tomto základě je třeba zdůraznit, že politika 
soudržnosti EU se svými zásadami sdílené programové a finanční odpovědnosti představuje 
v celém světě jedinečný, integrovaný a osvědčený politický přístup, který se vyplatí budovat.
Proto je třeba – také s ohledem na přijatelnost potřebného rozpočtu strukturálních fondů –
jednoznačněji definovat a energičtěji prosazovat evropskou přidanou hodnotu. Musí se 
výrazněji podařit provázat evropské cíle s cíli regionálního rozvoje. Účelové vázání 
přidělovaných prostředků na politiku zaměřenou na inovace, které se v současnosti uplatňuje 

                                               
1 Zdroje: Publikace OSN 2006 a MMF 2009
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v lisabonském procesu, je v tomto ohledu zdařilým pojetím a je třeba v něm dále pokračovat 
ve strategii EU 2020, musí se však více zaměřit na výsledky. 

Otázka, kterou je třeba si nyní dodatečně položit v souvislosti s evropskou přidanou hodnotou, 
zní: Do jaké míry iniciovala projekty skutečně politika soudržnosti? Nebo by se mnohé 
projekty, osídlení, rozvoj infrastruktury uskutečnily i samy na základě vnitrostátní, regionální 
nebo podnikové odpovědnosti? Pouze pokud evropské programy přinášejí původní impuls pro 
projekty, a tím jim dodávají přidanou hodnotu, může se zdůvodnit silná politika soudržnosti. 
V opačném případě financuje společnost mnohými byrokratickými oklikami pouze vedlejší 
účinky.

Některé klíčové oblasti strategie EU 2020 (snížení počtu osob bez ukončeného vzdělání, 
zvýšení počtu vysoce kvalifikovaných absolventů, zvýšení počtu zaměstnaných osob, snížení 
chudoby, větší objem veřejných investic do životního prostředí) považuje zpravodaj právě za 
oblasti, ve kterých nese politickou odpovědnost v první řadě stát, nebo dokonce regionální či 
místní orgány. Politika soudržnosti by zde neměla být katalyzátorem pro zásadní 
„evropeizaci“ sociální nebo environmentální politiky. Toto by na politiku soudržnosti kladlo 
příliš velké požadavky. Namísto toho je třeba se výrazněji zaměřit na regionální přínos pro 
celoevropské požadavky (životní prostředí, změna klimatu, energie, dopravní infrastruktura 
aj), na impulsy pro růst a inovace (malé a střední podniky v mezinárodních sítích aj.), sociální 
vzorové projekty (integrované rozvojové plánování, zdravotnictví, demografie aj.) a mezi 
všemi těmito hlavními směry zvláště také na úvahy o kompenzaci pro znevýhodněné 
regiony.


