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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o dopadu rozpočtových omezení na regionální a místní orgány, pokud jde o výdaje ze 
strukturálních fondů EU v členských státech

(2013/2042(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 28. a 29. června 
20121,

– s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 14. a 15. března 
20132,

– s ohledem na současná interinstitucionální vyjednávání o budoucnosti politiky soudržnosti
a víceletém finančním rámci,

– 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 soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2012 obsahující doporučení Komisi ke 
zprávě předsedů Evropské rady Evropské komise, Evropské centrální banky
a Euroskupiny s názvem „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. června 2011 o Evropské městské agendě a její 
budoucnosti v politice soudržnosti4,

– s ohledem na své legislativní usnesení přijaté dne 12. března 2013 k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních týkajících se sledování
a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku 
členských států v eurozóně5,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 12. března 2013 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad 
členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční 
stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2009 o politice soudržnosti: investice do 
reálné ekonomiky7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2013 o závěrech ze zasedání Evropské rady,
                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/136151.pdf
3 Přijaté texty, P7_TA(2012)0430.
4 Přijaté texty, P7_TA(2011)0284.
5 Přijaté texty, P7_TA(2013)0070.
6 Přijaté texty, P7_TA(2013)0069.
7 Přijaté texty, P6_TA(2009)0124.



PE510.736v01-00 4/9 PR\935848CS.doc

CS

které se konalo ve dnech 7.-8. února, týkajících se víceletého finančního rámce1,

– s ohledem na návrh stanoviska Výboru regionů ze dne 6. března 2013 k „Synergiím mezi 
soukromými investicemi a veřejným financováním na místní a regionální úrovni –
partnerstvím pro hospodářský růst a prosperitu“,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 1. února 2013 k „Vytvoření větších 
synergií mezi rozpočtem EU a rozpočty jednotlivých členských států a jim podřízených 
celků“,

– s ohledem na zprávu Výboru regionů z roku 2012 o „Dopadu úsporných opatření na 
místní finance a investice“,

– s ohledem na studii Evropské investiční banky ze dne 14. prosince 2012 o „Dopadu recese
v letech 2008-2009 na regionální konvergenci v EU“ (The impact of the recession in 
2008-2009 on EU regional convergence)2

– s ohledem na občasníky Komise z prosince 2012 o „Kvalitě veřejných výdajů v EU“3

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska Rozpočtového výboru
a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že světová hospodářská a finanční krize oslabila sociální, hospodářskou
a územní soudržnost v EU, což zapříčinilo vyšší nezaměstnanost, nižší HDP a zvětšující 
se rozdíly mezi regiony a rostoucí rozpočtové schodky na celostátní, regionální a místní 
úrovni;

B. vzhledem k tomu, že doba trvání krize a její závažnost se v jednotlivých regionech EU 
výrazně lišily, což zdůraznilo již existující strukturální slabiny a přineslo závažný pokles
v růstu HDP, rekordně vysokou nezaměstnanost, zhoršené podnikatelské prostředí
a snížení spotřebitelské důvěry;

C. vzhledem k tomu, že banky a finanční trhy se čím dál více zdráhají půjčovat, neboť 
vnímají vlády členských států a vládní instituce na nižší než celostátní úrovni jako méně 
úvěruschopné;

D. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že rozpočtový pakt není vhodným nástrojem pro řešení 
výzev krize a jako nejlepší řešení se jeví pakt pro růst, neboť v současnosti panuje 
konsenzus o tom, že pouze úsporná opatření a rozpočtové škrty bez investic nejsou 
schopny oživit hospodářství a připravit vhodné podmínky pro vytváření pracovních míst
a hospodářský růst;

E. vzhledem k tomu, že úkolem evropských strukturálních a investičních fondů je 
propagovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost v EU, zmenšovat rozdíly mezi 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0078.
2 http://www.eib.org/infocentre/publications/all/econ-note-2012-regional-convergence.htm.
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp125_en.pdf.
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regiony, podporovat konvergenci a napomáhat rozvoji, zaměstnanosti a sociálnímu 
pokroku prostřednictvím produktivních investic;

F. vzhledem k tomu, že evropské strukturální a investiční fondy představují také prostředky 
určené na posílení inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění
a konkurenceschopnost, a díky tomu pozitivně ovlivňují poměr schodku k HDP;

G. vzhledem k tomu, že finanční kolaps států po celé EU způsobený krizí státních dluhů 
přispěl k rozšíření úsporných opatření; vzhledem k tomu, že tato opatření měla na místní 
finance devastující dopad, kvůli němuž musely být některé rozpočtové položky omezeny 
nebo utlumeny a možnosti financování či spolufinancování produktivních investic na
celostátní, regionální a místní úrovni se ocitly ve výrazném ohrožení;

H. vzhledem k tomu, že pouze několik států i nadále podporovalo místní investice, zatímco 
ostatní státy se v reakci na krizi státního dluhu rozhodly zmrazit či omezit finanční 
podporu pro investice místních orgánů a zároveň se u nich projevila silná tendence 
centralizovat nebo zavést pravidla svých vlastních paktů stability, které měly za následek 
značné omezení investic;

I. vzhledem k tomu, že vládní instituce na nižší než celostátní úrovni jsou klíčovými aktéry 
regionálního rozvoje, jelikož zajišťují 60 % veřejných investic a 38 % konsolidovaných 
vládních výdajů na „hospodářské záležitosti“, což z nich činí subjekty odpovědné za 
většinu výdajů, které mohou ovlivnit regionální rozvoj, mezi něž patří např. výdaje na 
záležitosti týkající se obchodu a pracovního trhu, zemědělství, dopravy nebo výzkumu
a vývoje;

J. vzhledem k tomu, že ve dvou třetinách členských států EU fungují investice jako 
prostředek rozpočtové korekce, částečně kvůli snahám z roku 2009 bojovat s krizí;
vzhledem k tomu, že v osmi státech včetně Řecka, Portugalska, Španělska, Itálie a Irska se 
investice snížily o více než 10 %; vzhledem k tomu, že omezování investic, jež začalo
v roce 2010 (investiční granty ústředních vládních institucí se prudce snížily o 8,7 %), 
pokračuje i nadále a zdá se, že se dostává do záporné spirály;

K. vzhledem k tomu, že po vládních institucích na nižší než celostátní úrovni se vyžaduje 
účast na konsolidačních snahách a omezení jejich schodku a dluhu, zatímco se zhoršují 
podmínky pro půjčování u finančně slabších vládních institucí na nižší než celostátní 
úrovni;

L. vzhledem k tomu, že veřejné investice jsou klíčové pro sociální začlenění a mnoho 
zásadních hospodářských sektorů EU, kupříkladu pracovní trh, infrastruktura, výzkum
a inovace a malé a střední podniky, potřebuje značné investice;

M. vzhledem k tomu, že po období zvyšující se konvergence v rámci EU mezi lety 2000
a 2007 konvergence během recese podstatně zpomalila; vzhledem k tomu, že mezi nejvíce 
zasažené regiony patřily regiony s neudržitelnými a spekulativními investicemi a regiony
s významnými výrobními sektory zaměřenými na vývoz;

N. vzhledem k tomu, že spolufinancování programů podporovaných politikou soudržnosti 
může být ohroženo nedostatkem pružnosti při uplatňování Paktu o stabilitě a růstu (PSR);
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Obecné poznámky

1. s velkým znepokojením konstatuje, že v rámci EU v současnosti existuje jasná tendence 
vzrůstající nerovnosti, s tím, že relativně chudé regiony se nacházejí v nových členských 
státech a v jižní Evropě a bohaté regiony se nacházejí ve střední a severní Evropě;

2. znovu připomíná, že politika soudržnosti je hlavním investičním nástrojem a jako taková 
hraje ústřední roli v boji proti krizi a v nasměrování EU a jejích regionů na cestu 
udržitelného růstu; proto zdůrazňuje, že je důležité zajistit při vyjednávání o víceletém 
finančním rámci dostatečné rozpočtové prostředky pro strukturální a investiční fondy
a upozorňuje zejména na klíčový podíl těchto fondů na investování do široké škály 
oblastí, např. zaměstnanosti, inovací, udržitelného rozvoje a podpory malých a středních 
podniků;

3. poukazuje na to, že politika soudržnosti dokázala krizi odolat díky tomu, že přizpůsobila 
svoje programy a nástroje pro financování a tím zajistila větší flexibilitu a zásadně 
obohatila oblasti, ve kterých jsou investice nutné pro hospodářskou modernizaci a větší 
konkurenceschopnost;

Kapacita financování regionů EU a synergie mezi úrovní regionální a celostátní a úrovní 
EU

4. vyzdvihuje roli, kterou orgány na nižší než celostátní úrovni hrají ve vyvažování rozpočtu 
tím, že nesnižují úroveň veřejného financování a spolufinancování nových projektů
a poskytují pákový efekt, zejména v období omezených soukromých investic; zdůrazňuje 
fakt, že v době recese a slabého růstu je pro uchování růstového potenciálu nezbytná 
kapacita pro financování nebo spolufinancování a zavazování se k novým investicím;

5. je znepokojen tím, že dlouhotrvající úsporná opatření a přísná správa ekonomických 
záležitostí v letech 2011 a 2012, jež s sebou přinesly zvýšený tlak a škrty ve veřejných 
rozpočtech, vyvolávají riziko, že se omezí rozsah místních politik zaměřených na splnění 
cílů strategie Evropa 2020;

6. zdůrazňuje nutnost obnovit a zlepšit finanční kapacitu na nižší než celostátní úrovni
s cílem zabezpečit veřejné financování pro programy a projekty zaměřené na podporu 
růstu a zajištění pracovních míst, zejména na regionální a místní úrovni;

7. vítá zprávu Komise z roku 2012 o veřejných financích v hospodářské a měnové unii 
(HMU) a zejména kapitolu o fiskální decentralizaci v rámci EU, jež zdůrazňuje solidnost 
federalistického fiskálního modelu, který decentralizuje příjmovou i výdajovou 
odpovědnost a přesunuje ji na orgány na nižší než celostátní úrovni; žádá Komisi, aby 
podobnou kapitolu o stavu veřejných financí na nižší než celostátní úrovni a reformách 
zahrnula do zprávy o veřejných financích v HMU plánované na příští rok;

8. poukazuje na nutnost větší synergie mezi veřejnými celostátními a evropskými rozpočty
a rozpočty na nižší než celostátní úrovni prostřednictvím jasného vymezení role
a odpovědnosti jednotlivých rozpočtových orgánů na úrovni EU a členských států
a orgánů na nižší než celostátní úrovni, včetně jasného vysvětlení role a opodstatnění 
politiky EU a intervence do financování, dodržování zásady subsidiarity a rozpočtových 
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práv místních a regionálních orgánů (jejich rolí v procesu rozhodování a kontroly), neboli 
jejich demokratické odpovědnosti vůči komunitám, které je volí, a zajištění autonomie na 
každé úrovni správy v oblasti určování priorit a výdajových položek;

9. velmi podporuje zvýšenou transparentnost v rozpočtových procesech na všech úrovních 
správy (včetně explicitního určení zdrojů financování EU v rámci celostátních rozpočtů
a rozpočtů na nižší než celostátní úrovni), stejně jako zajištění dostupnosti údajů na úrovni 
EU o výdajových profilech programů financování EU na regionální úrovni (kde je to 
možné), ale zároveň podporuje objasnění toho, jak jsou priority a financování na úrovni 
EU, členských států a na nižší než celostátní úrovni sladěny s cílem dosáhnout 
dohodnutých priorit na úrovni EU;

10. žádá Komisi, aby provedla důkladnou analýzu a posouzení potenciálu nových prostředků
a zdrojů financování pro podporu investování do růstu, jako např. trhů s dluhopisy, 
nástroje pro sdílení rizika a použití inovativních finančních nástrojů;

Správa ekonomických záležitostí EU a investice do růstu a pracovních míst

11. domnívá se, že hlubší zapojení místních orgánů do nového rámce evropské správy 
ekonomických záležitostí je zásadní pro zlepšení koordinace a dosažení cílů strategie 
Evropa 2020;

12. důrazně opakuje svůj nesouhlas se zavedením makroekonomické podmíněnosti v politice 
soudržnosti pro roky 2014–2020, která by penalizovala regiony a sociální skupiny již 
oslabené krizí, s tím, že pozastavení plateb by mohlo mít neúměrný vliv v některých 
členských státech a zejména v regionech, navzdory jejich plné angažovanosti ve snaze 
vyrovnat veřejné rozpočty;

13. vyzývá Komisi a členské státy k tomu, aby plně využily dostupný manévrovací prostor
k uplatnění možností, které jsou zabudovány do preventivní složky Paktu o stabilitě
a růstu (PSR), a vyvážily tak potřebu produktivních veřejných investic a cíle fiskální 
kázně;

14. je toho názoru, že veřejné výdaje spojené s prováděním programů spolufinancovaných 
strukturálními a investičními fondy by měly být vyloučeny z omezení PSR, protože se 
jedná o výdaje podporující konkurenceschopnost, růst a vytváření pracovních míst;

15. vyzývá Komisi k tomu, aby podala zprávu o rozsahu možných opatření v rámci limitů 
stávajícího fiskálního rámce EU s cílem intenzivněji řešit otázku oddělování běžných 
výdajů a investic ve výpočtech rozpočtového schodku se záměrem vyhnout se tomu, že 
veřejné investice s dlouhodobými čistými zisky jsou započítávány jako záporné;

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby při současných jednáních o budoucnosti 
hospodářské a měnové unie vzaly v potaz všechen manévrovací prostor v rámci 
makroekonomické správy s cílem umožnit produktivní investování, zejména 
prostřednictvím přehodnocení vztahu mezi Paktem stability a růstu a produktivními 
veřejnými investicemi a prostřednictvím vyloučení veřejných výdajů vztahujících se
k provádění programů spolufinancovaných strukturálními a investičními fondy v rámci 
politik podporujících růst z pravidel rozpočtového dohledu obsažených v Paktu o stabilitě
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17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Současná krize přináší výrazná omezení pro veřejné finance členských států. V kontextu 
pokračující finanční a ekonomické krize navíc orgány na nižší úrovni než celostátní 
(regionální a místní) musejí čím dál častěji čelit složitému problému, jak si uchovat schopnost 
zajistit produktivní investice. Na jedné straně jsou svědky prudkého poklesu příjmů, neboť 
ústřední vládní instituce omezují transfery a po regionálních a místních vládních institucích 
požadují, aby se zapojily do úsporných opatření, avšak na straně druhé musí následkem krize 
reagovat na stále stoupající poptávku po sociálních službách, což vytváří další tlak na jejich 
veřejné pokladny.

V této konkrétní souvislosti považuje vaše zpravodajka za důležité, aby byly učiněny 
konkrétní návrhy s cílem umožnit co největší pružnost pro spolufinancování rozvojových 
výdajů EU členskými státy v kontextu přísného provádění Paktu o stabilitě a růstu. K tomu 
bude zapotřebí provést analýzu toho, do jaké míry současná krize ovlivnila schopnost orgánů 
na nižší než celostátní úrovni sledovat cíle růstu a podpory pracovních míst obsažené ve 
strategii Evropa 2020, a vypracovat návrhy na zlepšení kapacity financování produktivních 
investic těmito subjekty.

Vzhledem k probíhajícím vyjednáváním o budoucnosti politiky soudržnosti a o víceletém 
finančním rámci a k obecnější diskusi o budoucnosti hospodářské a měnové unie zdůrazňuje 
vaše zpravodajka, že z politického hlediska je naprosto nezbytné, aby Parlament určil
a doporučil, jak schůdným způsobem celostátním, regionálním a místním orgánům zajistit 
možnost investovat do inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění.

Ve světle toho, co bylo řečeno výše, považuje vaše zpravodajka za nezbytné plně využít 
zejména veškerý manévrovací prostor v rámci makroekonomické správy s cílem umožnit 
dostačující investice, a zejména přehodnotit vztah mezi Paktem o stabilitě a růstu
a produktivními veřejnými investicemi. Komise je dùraznì vyzývána, aby o tom podala 
zprávu do 31. èervence 2013, tak jak vyžaduje soubor dvou právních aktù týkající se správy 
ekonomických záležitostí:

- Veřejné výdaje vztahující se k provádění programů spolufinancovaných v rámci 
politiky soudržnosti a politiky rozvoje venkova by měly být vyloučeny z omezení 
PSR, protože se jedná o výdaje věnované podpoře konkurenceschopnosti a růstu.

- využívání možností obsažených v preventivní složce Paktu o stabilitě a růstu s cílem 
vyvážit potřebu produktivních veřejných investic a cíle fiskální kázně.


