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Evropa potřebuje 
strategii, díky níž 
bude moci z krize 
vyjít posílena
a postavit se 
dlouhodobým 
výzvám.

Krize významně zkomplikovala snahy o zabezpečení 
budoucího hospodářského růstu. Náš růstový potenciál během 
krize poklesl na polovinu. Mohlo by se stát, že mnoho 
investičních plánů, talentů a nápadů přijde nazmar kvůli 
nejistotě, stagnující poptávce a nedostatku finančních 
prostředků. Evropa stojí před jasnou, ale nelehkou volbou. 
Evropa se musí neprodleně společně postavit úkolu oživit 
hospodářství a dlouhodobým výzvám, znovu dosáhnout 
konkurenceschopnosti, nastartovat produktivitu a vyslat EU na 
stoupající dráhu prosperity. Potřebujeme strategii, jež přemění 
EU v inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující 
začlenění a vykazující vysokou úroveň zaměstnanosti, 
produktivity a sociální soudržnosti. Taková by měla být 
strategie Evropa 2020.

Co Komise 
navrhuje?

V návaznosti na vyhodnocení Lisabonské strategie přijala 
Evropská komise dne 3. března 2010 svůj návrh1 strategie 
Evropa 2020. Komise předkládá tři vzájemně se posilující 
priority: inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění; 
sedm stěžejních iniciativ2, které by se měly stát katalyzátorem 
pokroku v každém z prioritních témat. Komise dále navrhuje 
pět hlavních cílů3 pro vymezení úrovně, které by EU chtěla 
dosáhnout do roku 2020, a pro hodnocení pokroku. Cíle EU by 
měly být převedeny do podoby vnitrostátních cílů a směrů, aby 
bylo zaručeno, že každý členský stát strategii Evropa 2020 
přizpůsobí své konkrétní situaci. Strategie bude vyžadovat 
rámec pro lepší řízení a pozornější dohled nad jednotlivými 
zeměmi s cílem zajistit včasné a účinné provádění.

Parlament vítá 
obecné cíle, 
kriticky však vnímá 
hlavní prvky.

Evropský parlament uvítal4 návrh Komise strategie EU 2020, 
neboť se jím odstraňují mnohé slabiny někdejší Lisabonské 
strategie. Vyjádřil však také zklamání nad hlavními prvky nové 
strategie EU 2020, na níž se Evropská rada shodla dne 
26. března 2010; naléhavě vyzval Evropskou radu, aby se 
poučila ze současné krize a vypracovala skutečně prozíravou, 

                                               
1 KOM(2010)2020.
2 „Inovace v Unii“; „Mládež v pohybu“; „Digitální program pro Evropu“; „Evropa méně náročná na zdroje“; 
„Průmyslová politika pro éru globalizace“; „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“; a „Evropská
platforma pro boj proti chudobě“.
3 75 % populace ve věku 20 až 64 let by mělo být zaměstnáno; do výzkumu a vývoje by měla být investována 
3 % HDP EU; měly by být splněny klimaticko/energetické cíle 20/20/20 (včetně zvýšení objemu snížení emisí 
skleníkových plynů na 30 %, pokud pro to budou příznivé podmínky); míra předčasného ukončení školní 
docházky u dětí by měla být méně než 10 %, přičemž nejméně 40 % mladé generace by mělo ukončit terciární 
vzdělávání; chudobou by mělo být ohroženo o 20 milionů lidí méně.
4 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o EU 2020 (P7_TA(2010)0053).
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ambiciózní a konzistentní strategii1. Parlament zejména varoval 
před velmi obecnou povahou obsahu strategie EU 2020, jako 
jsou hlavní cíle, stěžejní návrhy – což není nic jiného, než akční 
plány –, citlivá místa a ukazatele. Zpravodaj se s kritikou plně 
ztotožňuje. Dokument Komise o přezkumu rozpočtu neuvádí 
podrobnosti o tom, jak budou propojeny jednotlivé politiky
a příslušné cíle strategie EU 2020, či zda dokonce dojde
k rozdělení horizontálních politik (například společné 
zemědělské politiky, politiky soudržnosti) mezi jednotlivé cíle. 
Pro vytvoření struktury budoucího víceletého finančního rámce
a jeho vnitřní flexibilitu to má mimořádný význam.

Realizace strategie 
EU 2020: nejde jen
o výdaje; vhodná 
kombinace politik.

EU 2020 není výhradně, ba dokonce ani v prvé řadě,
o výdajích. Musíme mobilizovat veškeré nástroje na úrovni EU, 
především jednotný trh, za účelem odstranění překážek
a dosažení cílů strategie Evropa 2020. V každém případě 
bychom měli zvážit, jaká je nejlepší kombinace politik pro 
dosažení cílů: právní úprava, koordinace, výdaje nebo jejich 
kombinace. Má-li být orientace na výdaje odůvodněná, měli 
bychom respektovat zásadu subsidiarity (kdo to učiní nejlépe)
a proporcionality (vytvoření plánu výdajů na dosažení 
očekávaných výsledků v optimální podobě).

Imperativ: 
dosažení 
součinnosti mezi 
evropským 
rozpočtem
a vnitrostátními 
rozpočty.

Strategie EU 2020 zavazuje jak EU, tak, a to především, 
členské státy. Má-li být dosaženo výsledků, úkoly, zdroje
a odpovědnost musí být jasně stanoveny a velmi organizovaně 
rozděleny mezi evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovně správy. Rozpočet EU tvoří pouze dvě procenta 
celkových evropských veřejných výdajů. Velká část investic 
tedy nevyhnutelně musí pocházet z rozpočtů členských států a,
s využitím přiměřených pobídek a vhodných rámcových 
podmínek, ze soukromého sektoru. Stejně tak je nutné 
dosáhnout lepší součinnosti mezi výdaji na evropské
a vnitrostátní úrovni. Evropská unie a členské státy své politiky 
sice koordinují prostřednictvím široké škály formálních (hlavní 
směry hospodářské politiky a otevřená metoda koordinace)
a implicitních mechanismů, jen málokdy však dojde v praxi
k vytváření součinnosti mezi rozpočty2. Nový mechanismus 
koordinace hospodářské a rozpočtové politiky (tzv. „evropský 
semestr“) by měl nabídnout vhodný rámec pro dosažení 
žádoucí součinnosti mezi rozpočty. V rámci tohoto nového 
šestiměsíčního cyklu členské státy v dubnu přezkoumají své 
střednědobé rozpočtové strategie a sou č a s n ě  navrhnou 
vnitrostátní reformní programy. V červnu a červenci pak 

                                                                                                                                                  
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 o strategii EU 2020 (P7_TA(2010)0223).
2 Podle studie, kterou Parlament uskutečnil, se vnitrostátní rozpočty až na několik výjimek – většinou 
v regionální politice – zmiňují o příspěvku k dosažení cílů Lisabonské strategie či jiných strategií EU zřídkakdy.
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nejprve Evropská rada a Rada poskytnou politická doporučení
a poté členské státy dokončí sestavování rozpočtu na 
následující rok. Členské státy by měly ve svých střednědobých 
rozpočtových strategiích uvést podrobnosti o tom, jak přispívají
k jednotlivým cílům strategie EU 2020. Současně by měly 
podat informaci o tom, jak použily státní i evropské prostředky
k naplnění jednotlivých cílů strategie EU 20201. Komise by 
měla tyto cenné informace využít k lepšímu zaměření svých 
nástrojů finančního plánování a na podporu výměny 
osvědčených postupů a politických poznatků mezi členskými 
státy.

Rozpočet EU: je 
oproti 
vnitrostátním 
rozpočtům malý, 
má ale značný 
pákový efekt.

Mnohé cíle EU mohou být dosaženy prostřednictvím 
koordinace práva a politiky, zároveň však Parlament 
zdůrazňuje2, že většina rozpočtových zdrojů by měla sice 
pocházet z rozpočtu členských států, současně ale musí ústřední 
roli v plnění této strategie, a to díky své schopnosti mobilizovat
a koordinovat, hrát rozpočet EU, který by měl být odrazovým 
můstkem pro novou generaci výdajových programů.

Současný rozpočet 
dostatečně 
neodráží strategii 
EU 2020.

Parlament již poukázal na to3, že současný rozpočet dostatečně 
neodráží finanční potřeby související s výzvami 21. století. 
Podle toho, jak Komise označila programy, které podporují 
jednotlivé stěžejní iniciativy strategie EU 20204, bylo
v původním návrhu rozpočtu na rok 2011 vyčleněno na 
podporu cílů EU 2020 pouhých 43 % (kromě administrativních 
výdajů). Z analýzy údajů, které Komise poskytla, vyplývá 
následující: 
- Pouze okruhy 1a (vnitřní politiky, 86 %) a 1b (politika 

soudržnosti, 67 %) mají strategii EU 2020 podporovat 
intenzivně.

- V okruhu 2 (přírodní zdroje) Komise pro strategii EU 2020 
nepočítá s příspěvkem z tržních výdajů a přímých plateb 
(73,5 % tohoto okruhu). 

- Okruh 1b (politika soudržnosti) je pravděpodobně největším 
přispěvatelem (60 % celkových výdajů spjatých s EU 2020) 
na tři cíle strategie EU 2020. Politika soudržnosti proto 
představuje hlavní nástroj realizace strategie EU 2020.

                                                                                                                                                  
1 P7_TA(2010)0223.
2 P7_TA(2010)0191. 
3 P7_TA(2010)0053.
4 Dopis pana Lewandowskiho paní Jedrzejewské ze dne 20. srpna ohledně financování strategie EU 2020 
v rámci rozpočtu na rok 2011.
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- Okruhy 3a (svoboda, bezpečnost a právo), 3b (občanství)
a 4 (vnější vztahy) mají na strategii EU 2020 přispět jen 
okrajově, a to z absolutního i relativního pohledu.

Zpravodaj vyjadřuje určitou míru skepse ohledně výsledku 
tohoto vymezení, které Komise provedla, a vyzývá Komisi, aby 
objasnila kritéria, která použila, když zvažovala, jaké výdajové 
programy by měly strategii EU 2020 podpořit.
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Strategie EU 2020 
by měla být 
hlavním, avšak 
nikoli jediným 
politickým 
aspektem 
budoucího 
víceletého 
finančního rámce.

Zpravodaj z diskusí na půdě výboru vyvozuje, že strategie 
Evropa 2020 by měla být politickým aspektem víceletého 
finančního rámce pro období po roce 2013. Současně se 
domnívá, že strategie Evropa 2020 nemůže být považována za 
všezahrnující strategii pokrývající všechny politické oblasti EU. 
Rozmělnilo by se tím její zaměření na růst a pracovní místa
a nebylo by možné ji řídit soudržně. Zpravodaj se domnívá, že 
politické oblasti, jako je občanství, spravedlnost, svoboda
a bezpečnost a vnější vztahy, plní jiné cíle, a proto by měly být 
spravovány odděleně od strategie EU 2020.

Reformovaná 
společná 
zemědělská politika
a politika 
soudržnosti by 
měly být prováděny
v rámci strategie 
2020.

Zpravodaj souhlasí se závěry ze zasedání Evropské rady1, že 
„strategii budou muset podpořit všechny společné politiky, 
včetně společné zemědělské politiky a politiky soudržnosti“.
Je možné, že začlenění zemědělské politiky a politiky 
soudržnosti do rámce strategie EU 2020 budou těmi 
nejobtížnějšími body, příspěvek těchto politik je však pro 
úspěch strategie zásadní. V této souvislosti by zpravodaj chtěl 
připomenout nedávné postoje, které Parlament přijal
k začlenění společné zemědělské politiky2 a politiky 
soudržnosti3 do rámce strategie 2020.

Politika 
soudržnosti bude 
klíčová pro 
dosažení cílů 
EU 2020.

Jak vyplývá z analýzy návrhu rozpočtu na rok 2011, politika 
soudržnosti a její strukturální fondy představují klíčové 
mechanismy pro dosažení priorit inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění v členských státech a jejich 
regionech. Proto je tak důležité maximalizovat přidanou 
hodnotu prostředků vydaných v rámci politiky soudržnosti 

                                               
1 Závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 25. a 26. března 2010.
2 P7_TA(2010)0223 „63. připomíná, že v rámci strategie EU 2020 by měly být zohledněny reforma SZP před 
rokem 2013 a udržitelná strategie v oblasti lesního hospodářství; je přesvědčen, že budou-li k dispozici vhodný 
politický rámec a odpovídající rozpočtové prostředky, mohou zemědělství a lesnictví hrát důležitou roli 
v celkové evropské strategii pro zajištění hospodářské obnovy a zároveň mohou přispívat k zajišťování potravin 
v EU i ve světě a k zachování venkovské krajiny, která představuje 90 % územní plochy EU, zajistí ochranu 
pracovních míst v zemědělských oblastech, mohou mít přínos pro ochranu životního prostředí a mohou 
významným způsobem přispět při hledání alternativních zdrojů;“

3 P7_TA(2010)0223 „61. domnívá se, že silná a řádně financovaná politika soudržnosti, která obsáhne všechny 
evropské regiony, by měla být zcela v souladu se strategií EU 2020 a že tato politika a její horizontální přístup 
tvoří základní předpoklad úspěšného plnění cílů EU 2020 i dosažení sociální, hospodářské a územní soudržnosti; 
naléhavě proto žádá, aby prováděcí předpisy politiky soudržnosti byly zjednodušeny, aby vyhovovaly 
uživatelům, respektovaly zásadu odpovědnosti a reagovaly lépe na budoucí výzvy a hospodářskou krizi;“
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spolu s jejich koncentrací na cíle strategie Evropa 2020 a přísné
zaměření se na výsledky.

Dopady na 
strukturu

Výhody rozpočtu, který jak ve struktuře, tak ve vyváženosti 
odráží politické priority EU, jsou zjevné. Přímočarou odpovědí 
by tedy byl rozpočet sestavený s ohledem na strategii Evropa 
2020. Komise navrhla strukturu zahrnující podpoložky pro 
každý ze tří cílů strategie EU 2020. Takové uspořádání by 
zajišťovalo, aby se v rozpočtu lépe odrážely politické priority,
a současně umožňovalo lepší koordinaci politik přispívajících 
ke stejným cílům a větší flexibilitu v rámci podpoložek. 
Uvedená struktura by ale mohla znamenat složité plánování
a řízení, pokud by určité politiky (například zemědělství
a soudržnost) byly rozptýleny do několika cílů/podpoložek. 
Zpravodaj se tímto tématem bude podrobněji zabývat
v pracovním dokumentu o struktuře.

Flexibilita je 
nezbytná

Existuje-li pro strategii do roku 2020 nějaký požadavek, pak je 
to flexibilita. Třebaže bychom si mohli dovolit konstatovat, že 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění bude jako cíl 
relevantní až do roku 2020, neplatí totéž o prioritách
a aktivitách v rámci těchto cílů. Jak svého času řekl fyzik Niels 
Bohr: „předpovídat je vždy obtížné, zejména, jde-li
o budoucnost“. Nastolení souladu mezi rozpočtem EU
a strategií Evropa 2020 bude úkolem postupným, a to nejen 
proto, že je nutné naše hlavní politiky přizpůsobit našim novým 
cílům, nýbrž i z toho důvodu, že obsah těchto cílů se s největší 
pravděpodobností bude měnit. Jak zajistíme, aby víceletý 
finanční rámec pro období po roce 2013 odrážel i poznatky
z přezkumu strategie EU 2020 v polovině období, tedy v roce 
2015/2016? Jedině prostřednictvím vhodných opatření v oblasti 
flexibility.
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PŘÍLOHA
VYBRANÉ DOKUMENTY ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EU SOUVISEJÍCÍ SE STRATEGIÍ 

EU 2020

Jako podklad k tomuto pracovnímu dokumentu poskytuje tato příloha výňatky z posledních 
usnesení Evropského parlamentu, závěrů ze zasedání Evropské rady a stanovisek Výboru 
regionů a Hospodářského a sociálního výboru vztahující se k dopadům strategie EU 2020 na 
víceletý finanční rámec pro období po roce 2013. Jsou řazeny do skupin podle čtyř 
stanovených horizontálních témat. Zkoumány byly následující dokumenty:

Sdělení komise o přezkumu rozpočtu EU (KOM(2010)700) (KOM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/comm_en.htm

19. října 2010

Sdělení Komise o příspěvku regionální politiky k inteligentnímu růstu
v rámci strategie Evropa 2020 (KOM(2010)553) (KOM2)
1 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_en.pdf

6. října 2010

Závěry ze zasedání Evropské rady (ER2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/115346.pdf

17. června 2010

Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU 2020 (EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

16. června 2010

Usnesení Evropského parlamentu o inovační politice Společenství
v měnícím se světě EU 2020 (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0143+0+DOC+XML+V0//EN

15. června 2010

Usnesení Výboru regionů k tématu Větší zapojení místních a regionálních 
orgánů do strategie Evropa 2020 (COR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin EN.doc

10. června 2010

Usnesení Evropského parlamentu o nové digitální agendě pro Evropu: 
2015.eu (EP3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0066+0+DOC+XML+V0//EN

25. května 2010

Usnesení Evropského parlamentu o přispění politiky soudržnosti
k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 (EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0191+0+DOC+XML+V0//EN

20. května 2010

Závěry ze zasedání Evropské rady (ER1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf

25. a 26. března 2010

Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU 2020 (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

10. března 2010

Sdělení Komise Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění (KOM(2010)2020) (KOM1)
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

3. března 2010

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu 
Lisabonská strategie po roce 2010 (EHSV)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

4. listopadu 2009
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UVEDENÍ VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO OBDOBÍ PO ROCE 2013 DO 
SOULADU SE STRATEGIÍ EU 2020

Obecné aspekty
„Komise navrhne opatření vedoucí k inovativním řešením financování, jež podpoří cíle 
strategie Evropa 2020 prostřednictvím plného využití všech možností, jak zlepšit efektivitu
a účelnost stávajícího rozpočtu EU prostřednictvím jasnějšího stanovení priorit a lepšího 
sladění výdajů EU s cíli strategie Evropa 2020, aby se tak vyřešila současná rozdrobenost 
nástrojů financování EU (např. výzkum a vývoj a inovace, investice do klíčové infrastruktury 
přeshraničních energetických a dopravních sítí a do nízkouhlíkových technologií)...;“
(KOM1)

„Dnes přijímáme strategii „Evropa 2020“, naši novou strategii pro zaměstnanost
a inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Představuje soudržný rámec, který 
umožní Unii mobilizovat veškeré své nástroje a politiky a členským státům přijímat posílená 
koordinovaná opatření. Podpoří uskutečnění strukturálních reforem. Důraz musí být nyní 
kladen na provádění této strategie, na proces, který budeme usměrňovat a sledovat.
V nadcházejících měsících budeme dále diskutovat o tom, jakým způsobem lze v zájmu 
odblokování růstového potenciálu EU mobilizovat konkrétní politiky, přičemž jako první 
budou tématem debat inovační politika a energetická politika;“ (ER2)

„5. g) strategii budou muset podpořit všechny společné politiky, včetně společné zemědělské 
politiky a politiky soudržnosti. Vzhledem k potenciálu venkovských oblastí, pokud jde o růst
a zaměstnanost, bude pro novou strategii významným přínosem udržitelné, produktivní
a konkurenceschopné zemědělství při zajištění spravedlivé hospodářské soutěže. Evropská 
rada zdůrazňuje, že pro úspěch uvedené strategie je důležité podporovat hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost a rozvíjet infrastrukturu;“ (ER1)

„25. uznává, že rozpočet EU musí hrát ústřední roli v plnění cílů strategie EU 2020;...“ (EP2)

„33. zastává názor, že současný rozpočet dostatečně neodráží finanční potřeby související
s výzvami 21. století; naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila ambiciózní návrh, díky němuž 
by byla strategie EU 2020 úspěšná;“ (EP1)

„3.9.1. Reformovat rozpočet EU v souladu s Lisabonskou strategií: Všeobecně musí 
proběhnout přehodnocení dotací jednotlivých politik v souladu s Lisabonskou strategií a je 
nutné směřovat je do výzkumu a konkurenceschopnosti, ekologie a klimatu, investic do 
udržitelného využívání energií, musí se uskutečňovat produktivní veřejné výdaje
v hospodářských střediscích, aktivní politika pracovního trhu, slučitelnost zaměstnání
a rodiny, sociální soudržnost, předcházení chudobě a vytváření nových a kvalitních 
pracovních míst. Součástí nadcházejícího finančního rámce na období 2014 až 2020 by měla 
být diskuse o reformě rozpočtu EU s ohledem na Lisabonskou strategii. Účinné provádění 
evropských cílů také vyžaduje, aby se součástí diskuse o financování strukturální politiky
a politiky soudržnosti po roce 2013 stalo posílení regionálního rozměru.“ (EHSV)
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Společná zemědělská politika
„9. vyslovuje zklamání nad tím, že v původních návrzích strategie EU 2020 nebyla učiněna 
zmínka o odvětví zemědělství, a to přes jeho potenciál aktivně přispět ke splnění hlavních 
úkolů; je přesvědčen, že se správným politickým rámcem a odpovídajícími rozpočtovými 
zdroji může hrát zemědělství a lesnictví významnou úlohu v celkové evropské strategii určené
k zajištění hospodářské obnovy a k dosažení cílů v oblasti klimatu a současně přispět
k zabezpečení dodávek potravin, k růstu a tvorbě pracovních míst v EU i ve světě;“ (EP1)

„63. připomíná, že v rámci strategie EU 2020 by měly být zohledněny reforma SZP před 
rokem 2013 a udržitelná strategie v oblasti lesního hospodářství; je přesvědčen, že budou-li
k dispozici vhodný politický rámec a odpovídající rozpočtové prostředky, mohou zemědělství
a lesnictví hrát důležitou roli v celkové evropské strategii pro zajištění hospodářské obnovy
a zároveň mohou přispívat k zajišťování potravin v EU i ve světě a k zachování venkovské 
krajiny, která představuje 90 % územní plochy EU, zajistí ochranu pracovních míst
v zemědělských oblastech, mohou mít přínos pro ochranu životního prostředí a mohou 
významným způsobem přispět při hledání alternativních zdrojů;“ (EP5)

Politika soudržnosti
„Hospodářská, sociální a územní soudržnost zůstane jádrem strategie Evropa 2020 tak, aby 
byly veškeré síly a kapacity mobilizovány a zaměřeny na plnění priorit této strategie.
 Politika soudržnosti a strukturální fondy jsou samy o sobě velmi důležité a představují 
klíčové mechanismy pro dosažení priorit inteligentního a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění v členských státech a jejich regionech.“ (KOM1)

„25. ...domnívá se, že politika soudržnosti je díky svému strategickému zaměření, silné
a závazné podmíněnosti, na míru šitým intervencím, monitorování a technické podpoře 
účinným a účelným mechanismem pro provádění strategie EU 2020;“ (EP2)

„28. Zdůrazňuje, že zásadním prvkem strategie EU 2020 musí být silná a řádně financovaná 
politika soudržnosti, která obsáhne všechny evropské regiony; domnívá se, že tato politika
a její horizontální přístup tvoří předpoklad pro úspěšné plnění cílů EU 2020 i pro dosažení 
sociální, hospodářské a územní soudržnosti v EU; odmítá jakékoli pokusy o opětovné 
převedení politiky soudržnosti na vnitrostátní úroveň a žádá o naprostou podporu 
regionálního rozměru při přezkumu rozpočtu EU;“ (EP2)

„30. zdůrazňuje, že politika soudržnosti není podřízena strategii EU 2020; poukazuje na to, 
že priority politiky soudržnosti by měly být v souladu s cíli EU 2020 a zároveň by měl být 
zaručen dostatečný prostor pro flexibilitu, která umožní vyhovět regionálním specifikům
a podpořit slabší a nejpotřebnější regiony, aby překonaly své sociálně-ekonomické problémy
a přírodní znevýhodnění a zmírnily rozdíly;“ (EP2)

„37. je přesvědčen, že Unie by měla pokračovat ve využívání Fondu soudržnosti
a strukturálních fondů, které uplatňují dobře zavedené a operační metody plnění, jako svých 
hlavních finančních mechanismů; domnívá se, že pro plnění cílů strategie EU 2020 není 
nezbytné vytvářet oddělené tematické fondy, a naopak se domnívá, že by měly být začleněny 
do politiky soudržnosti a politiky rozvoje venkova;“ (EP2)
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„2. zdůrazňuje, že politika soudržnosti je na základě svého decentralizovaného přístupu
a systému víceúrovňové správy jedinou politikou Evropské unie, která spojuje cíle strategie 
Evropa 2020 a nové výzvy místních a regionálních orgánů, potřebuje však dostatečné 
financování. Proto je nutné, aby se politika soudržnosti i nadále zaměřovala na cíle 
udržitelného růstu, sociálního začleňování, zaměstnanosti, boje proti změně klimatu a kvality
a účinnosti poskytování veřejných služeb;“ (COR)

Vnější rozměr
„5. h) Strategie bude obsahovat silný vnější rozměr s cílem zajistit, aby nástroje a politiky EU 
byly používány k prosazování našich zájmů a postojů na světové scéně prostřednictvím účasti 
na otevřených a spravedlivých trzích po celém světě.“ (ER2)

„64. zdůrazňuje, že by vnějším činnostem ve strategii EU 2020 měla být věnována větší 
pozornost; naléhavě žádá Komisi, aby ve své vnější činnosti zaujala širší a komplexnější 
přístup, který by byl v souladu s pojetím soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, které zastává 
EU; vyzývá Komisi, aby svou obchodní strategii EU 2020 použila také k prosazování 
klíčových hodnot Unie, jako jsou dodržování lidských práv, demokracie, zásady právního 
státu a základní svobody a ochrana životního prostředí;“ (EP5)

STANOVENÍ PRIORIT

„41. domnívá se, že EU by měla zahájit velké hospodářské projekty, jako je skutečně otevřená 
evropská energetická síť, dokončení projektu Galileo a rozšíření uplatňování ekologických 
technologií, včetně systematické renovace bytové zástavby EU, e-zdraví a snah zlepšit
a modernizovat infrastrukturu informačních a komunikačních technologií;“ (EP1)

„21. vyzývá k posílenému evropskému přístupu k financování inovací a k zabránění 
roztříštěnosti a krátkodobosti; zastává názor, že nezbytným prvkem pro rozvoj inovací je 
zajištění dostatečných finančních prostředků, a proto by měl být rozpočet EU pro inovace 
výrazně navýšen; požaduje, aby tato skutečnost byla zohledněna jak v zamýšleném přezkumu 
stávajícího finančního rámce, tak v připravovaných plánech v rámci finančního výhledu na 
období 2014–2020;...“ (EP4)

„26. zdůrazňuje, že Evropa by měla být při vyvíjení internetových technologií a v oblasti 
nízkouhlíkových informačních a komunikačních technologií průkopníkem; navrhuje, aby 
rozpočet EU určený na výzkum informačních a komunikačních technologií dosáhl v příštím 
finančním výhledu dvojnásobné výše;“ (EP4)

„50. ...navrhuje, aby v rámci dalšího finančního výhledu byl zdvojnásoben rozpočet EU na 
výzkum v oblasti IKT a čtyřnásobně zvýšen rozpočet na zavádění IKT;“ (EP3)

„19. zdůrazňuje, že rozsáhlé projekty výzkumu a vývoje, klíčové investice do energetické 
infrastruktury, nové pravomoci EU v politice využívání vesmíru a politika EU v oblasti 
inovací vyžadují stabilní, spolehlivou a udržitelnou finanční podporu EU, která by umožnila 
dosáhnout klíčových cílů Unie pro rok 2020;“ (EP5)
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„29. ...vyzývá Komisi, aby v rozpočtu Společenství navýšila celkové finanční prostředky 
vyhrazené na výzkum a vývoj;“ (EP5)

„50. poukazuje na to, že, má-li se reagovat na změnu klimatu, bude třeba do roku 2020, ale
i poté investovat rozsáhlé prostředky do energetické infrastruktury, včetně zlepšení 
evropských energetických sítí, skutečně evropské inteligentní energetické supersítě, zelených 
koridorů, vzájemného propojení, dokončení projektu Galileo, zelených technologií, 
elektronického zdravotnictví, programu transevropské dopravní sítě (program TEN-T)
a volného a rovného přístupu k informačním a komunikačním technologiím
a širokopásmovému připojení k internetu;“ (EP5)

„55. opakuje svou žádost, aby se po roce 2010 zajistil v rozpočtu EU odpovídající objem 
finančních prostředků na podporu čistých, udržitelných a účinných nízkouhlíkových 
energetických technologií v celkové výši nejméně 2 miliardy EUR ročně, které budou 
doplňovat prostředky sedmého rámcového programu a rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace;...“ (EP5)

„49. ...vyzývá proto Komisi a členské státy, aby energetickou účinnost postavily na přední 
místo programu činnosti EU, a to i z hlediska rozpočtového;“ (EP5)

„51. zdůrazňuje, že Unie musí efektivněji investovat do stávající dopravní infrastruktury, 
např. sítí TEN-T, s cílem podpořit vytváření pracovních míst, posílit sociální a územní 
soudržnost a vytvořit udržitelný a interoperabilní dopravní systém; vyzývá k propojení 
způsobů dopravy a k inteligentnímu využívání logistiky, protože k dekarbonizaci odvětví 
dopravy a k tomu, aby toto odvětví bylo udržitelné, bude třeba inovací, nových technologií
a finančních prostředků;“ (EP5)

„34. zdůrazňuje, že Parlament také považuje mládež za jednu ze svých klíčových priorit
v rozpočtu na rok 2011 a že jasně vyjádřil svůj záměr nadále finančně podporovat veškeré 
důležité programy v této oblasti.“ (EP5)

KOMPLEMENTARITA S VNITROSTÁTNÍMI ROZPOČTY

„19. domnívá se, že členské státy by měly uvést, jak použily prostředky EU k dosažení různých 
cílů EU 2020…;“ (EP1)

„55. ...v této souvislosti vyzývá Komisi a členské státy, aby bezodkladně vypracovaly časový 
harmonogram svých finančních závazků, a zajistily tak, aby finanční prostředky na jednotlivé 
iniciativy Evropského strategického plánu pro energetické technologie, jakož i doplňkové 
iniciativy byly prostředky k dispozici již od roku 2010;“ (EP5)

KVALITA VÝDAJŮ

„Tyto priority dlouhodobého růstu se budou rovněž muset zohlednit ve víceletém finančním 
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rámci EU. Až budou tyto priority schváleny, Komise je začlení do svých návrhů pro příští 
víceletý finanční rámec, které má připravit pro příští rok. Diskutovat by se mělo nejen
o úrovních financování, ale rovněž o tom, jak lze s maximálním možným účinkem, efektivností
a přínosem pro EU zaměřit na plnění cílů strategie Evropa 2020 různé nástroje financování, 
jako jsou strukturální fondy, fondy v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, rámcový program 
výzkumu a program pro konkurenceschopnost a inovace. Bude důležité najít způsoby, jak 
zvýšit dopad prostředků z rozpočtu EU – přestože nejsou vysoké, mohou působit jako 
katalyzátor, pokud budou pozorně nasměrovány.“ (KOM1)

„19. domnívá se, že ... financování EU by mělo být podmíněno výsledky a slučitelností s cíli 
strategie EU 2020;“ (EP1)

„6. kriticky hodnotí skutečnost, že neexistuje celkové posouzení toho, jaký mají výdaje v rámci 
politiky soudržnosti dopad na regionální rozvoj; vyzývá Komisi, aby zhodnotila územní dopad 
vyčleňování prostředků ze strukturálních fondů na Lisabonskou strategii a posoudila, zda 
tento systém skutečně přispívá k vyváženému a soudržnému regionálnímu rozvoji;“ (EP2)

„32. domnívá se, že by měly být stanoveny konkrétní cíle kompatibilních nástrojů financování 
pro malé a střední podniky s cílem zaručit digitální interoperabilitu a dostupnost a že by měly 
jasně zahrnovat cíle EU v oblasti ekologických inovací;“ (EP5)

„40. zdůrazňuje význam zajištění minimálního přídělu prostředků malým a středním 
podnikům v otevřených výzvách zveřejněných v rámci iniciativ v oblasti výzkumu a inovací
v návaznosti na stejný závazek, který byl schválen pro sedmý rámcový program (15 % zdrojů
v programu Spolupráce);“ (EP4)

„46. zastává názor, že pravidla pro rozdělování prostředků ze strukturálních fondů EU by 
měla být upravena tak, aby zohledňovala nezbytnou podporu inovací, které snižují náklady
a zlepšují využívání zdrojů;“ (EP5)

„30. zdůrazňuje, že pro maximální účinnost podniků založených na znalostech a podporu 
nových pracovních příležitostí je důležité zjednodušit financování výzkumu a vývoje a omezit 
byrokracii;“ (EP5)

„44. zastává názor, že lepší podporu inovací musí vždy doprovázet snížení byrokratické zátěže 
žadatelů; vyzývá Komisi, aby odstranila byrokracii tím, že přepracuje postupy rámcového 
programu a vytvoří panel uživatelů;“ (EP4)


