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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k přípravě postupu udělování souhlasu ke strategickým obecným zásadám Společenství 
pro období 2007–2013 (Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti)
(2006/0000(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise o „Politice soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti:
Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013“, (KOM(2005)0299),

– s ohledem na články 23 a 24 návrhu nařízení Rady (ES) o obecných ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního 
fondu (ESF) a Fondu soudržnosti a s ohledem na rozhodnutí ze dne 6. července 2005 k 
tomuto návrhu1,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) s obecnými ustanoveními a s odkazem na legislativní usnesení 
ze dne 6. července 20052,

– s ohledem na návrh nařízení Rady ke zřízení Fondu soudržnosti a s ohledem na usnesení 
ze dne 6. července 2005 k tomuto návrhu3,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním 
fondu (ESF) a s ohledem na legislativní usnesení ze dne 6. července 20054 k tomuto 
návrhu,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu 
pro přeshraniční spolupráci a s ohledem na legislativní usnesení ze dne 6. července 20055,

– s ohledem na článek 158 Smlouvy o ES,

– s ohledem na závěry Evropské rady z března 2005,

– s ohledem na závěry Evropské rady z Lisabonu ze dne 23. a 24. března 2000,

– s ohledem na sdělení Komise k jarnímu zasedání Evropské rady „Společně k růstu a 
zaměstnanosti – Nový začátek lisabonské strategie“, (KOM(2005) 0024),

– s ohledem na integrované obecné zásady pro růst a zaměstnanost ze dne 12. dubna 2005 
(KOM(2005)0141),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. května 2005 „Třetí zpráva o pokroku v oblasti 
soudržnosti: K novému partnerství pro růst, zaměstnanost a soudržnost“ 
(KOM(2005)0192),

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0278.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0280.
5 P6_TA(2005)0280.
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– s ohledem na závěry Evropské rady o finančních výhledech z prosince 2005,

– s ohledem na závěry Evropské rady z Göteborgu ze dne 15. a 16. června 2001,

– s ohledem na své usenesní ze dne 13. března 2003 k „zásadě dodržování rovnosti mužů a 
žen“ v Evropském parlamentu1,

– s ohledem na rámcovou strategii Společenství na podporu rovnosti žen a  mužů (2001–
2005) (KOM(2000)0335), na pracovní programy Komise na roky 2001, 2002, 2003, 2004 
a 2005 (KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, KOM(2003)0098) a výroční zprávy o 
rovnosti příležitostí pro ženy a muže v Evropské unii za roky 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004 a 2005 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115 a 
KOM(2005)0044),

– s ohledem na čl.161 Smlouvy o ES,

– s ohledem na čl. 45 odst. 3 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že zásady politiky soudržnosti jsou důležitou součástí evropské politiky 
ke zvládnutí globálních výzev,

B. s vědomím toho, že výzvy pro evropskou politiku soudržnosti nabyly rozšířením EU o 10 
(12) nových členských států zcela nové kvality,

C. vítá proto připravenost všech zúčastněných paralelně sledovat vyjednávání o 
interinstitucionální dohodě, nařízeních a hlavních směrech, aby se nebránilo co 
nejrychlejšímu zakončení legislativního procesu,

D. zdůrazňuje, že takový proces výrazně ztěžuje zahrnutí sociálních partnerů, nevládních 
organizací, obcí a regionů do vytváření programu, což však chce Parlament posílit,

E. očekává, že se Rada v budoucnu lépe zhostí své evropské zodpovědnosti,

F. vzhledem k tomu, že reforma strukturální politiky pro příští programové období 2007–
2013 je zaměřena na silnější strategické uspořádání, s cílem zabránit tomu, aby byly 
konkrétní činnosti navzájem v rozporu,

G. vzhledem k tomu, že je nutno více zdůraznit městskou dimenzi evropské strukturální 
politiky, aby na jedné straně městská centra ještě více posílila svou klíčovou roli 
zvyšování evropské konkurenceschopnosti a na druhé straně aby se mohlo lépe přistoupit 
ke specifickým problémům ve městech a k sociálnímu vyhranění,

H. vzhledem k tomu, že městská a okolní venkovská území mají být považována za  
integrovaný hospodářský prostor a vzhledem k tomu, že potřebují silněji integrovanou a 
symbiotickou strategii rozvoje, 

I. vzhledem k tomu, že plněním lisabonské strategie nesmí být oslabena sociální, 
hospodářská a územní soudržnost Unie, 

  
1 Úř. věst. C 61 E, 10. 3. 2004, s. 384.
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J. vzhledem k tomu, že s ohledem na silný nárůst rozdílů v úrovni blahobytu, ke kterému 
došlo po rozšíření, jsou prostředky na strukturální politiku velmi omezené, a proto je 
nutno koncentrovat jejich využití ještě více na nejnutnější a nejefektivnější opatření,

K. vítá skutečnost, že k politice soudržnosti a regionální politice je přistupováno jako k 
jednomu celku,

L. poukazuje na význam snižování disparit mezi členskými státy na jedné straně a mezi 
evropskými regiony na straně druhé,

M. zdůrazňuje nutnost dostatečného, rozumného a včasného financování, jak je stanoveno v 
usneseních o finančních výhledech (usnesení ze dne 8. června 2005 o politických 
výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Unie 2007–20131, ze dne 1. prosince 
2005 k interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni a zlepšení rozpočtového procesu2, 
o postoji Evropské rady k finančním výhledům a k obnově interinstitucionální dohody 
2007–20133 ze dne 18. ledna 2006),

N. vzhledem k tomu, že je územní spolupráce důležitou součástí strukturální politiky, která 
musí být vybavena přiměřenými finančními prostředky a musí být zahrnuta do celkového 
strategického plánování.

1. zdůrazňuje, že návrh Komise ke strategickým obecným zásadám Společenství stanovuje 
podporu vyváženého, harmonického a  udržitelného rozvoje a sleduje cíle lisabonské a 
göteborské strategie;  

2. je toho názoru, že obecné zásady nesmějí omezovat nařízení k jednotlivým fondům, ale 
mají pouze objasňovat strategické priority Unie a poukazuje v této souvislosti na to, že je 
nutné, aby měly regiony dostatek flexibility, aby mohly reagovat na specifické požadavky 
v regionech;

3. poukazuje přitom na různé potřeby průmyslových regionů, venkovských regionů, měst a 
příměstských oblastí, slabě osídlených a ultraperiferních regionů a ostrovních, horských a 
pohraničních regionů;  

4. poukazuje však na to, že provádění lisabonské strategie je v první řadě úkolem členských 
států a že politika soudržnosti může být prosazována pouze v rámci jejich vlastních cílů
pro dosažení lisabonských cílů;  

5. odmítá účelové zaměření prostředků („Earmarking“) k dosažení lisabonských cílů v rámci 
politiky soudržnosti;

6. poukazuje na to, že Parlament nebude v rámci politiky soudržnosti akceptovat zavedení 
různých právních standardů;

7. konstatuje, že výjimečné ustanovení navržené Radou pro uplatnění pravidla n+2 do roku 
2010 je považováno za nezbytné;

8. vítá propojení růstu zaměstnanosti a produktivity;  

  
1  P6_TA(2005)0224.
2  P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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9. považuje za nutné, aby se s omezenými finančními prostředky nakládalo inteligentně, 
efektivně a koncentrovaně, s cílem dosáhnout co nejvyššího evropského přínosu namísto 
toho, aby se postupovalo podle „principu kropicí konve“;  

10. ještě jednou zdůrazňuje význam dobrého partnerství mezi všemi zúčastněnými a požaduje 
jejich výrazné zapoje při uplatňování nařízení a obecných zásad a podporuje tak posílení 
civilní společnosti;  

11. vyzývá Komisi, aby silně podporovala partnerství veřejného a soukromého sektoru jako 
nástroj financování a aby nejednala rozdílně s členskými státy. Výslovně přitom 
podporuje možnosti, které nabízejí JESSICA, JEREMY a JASPER;   

12. vítá soustředění se obecných zásad na tři priority a důrazně vyzývá, aby se pro všechny tři 
priority odpovídajícím způsobem zohledňovala rovnost příležitostí pro ženy a muže;

Přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující
13. podporuje rozhodnutí o udržitelné dopravní infrastruktuře, které zahrnuje podporu 

železniční infrastruktury a veřejné osobní dopravy;  
14. rozvíjet by se měla zvláště dopravní infrastruktura na bývalé hranici EU s nynějšími 

novými členskými státy a mezi členskými státy, kde ještě není patřičně rozvinuta;  
15. zdůrazňuje, že udržitelný rozvoj znamená především v nových zemích plnit povinnosti 

pro ochranu životního prostředí v oblastech vodních zdrojů, odpadu, vzduchu, ochrany 
přírody a druhů a požaduje udržitelné zacházení s přírodními zdroji, zvláště s vodou;  

16. výslovně podporuje možnost intervence fondů v oblasti udržitelné energetické politiky a 
výslovně vítá využívání obnovitelných zdrojů energie v oblasti elektřiny, tepla a přepravy;

17. poukazuje v této souvislosti na nutnost využívat integrovaného městského rozvoje a  
rozvoje příměstských oblastí k větší energetické účinnosti;

18. požaduje posílení udržitelného městského rozvoje a zvláštních vztahů mezi městy a jejich 
okolím;  

Zlepšení znalostí a inovace: cesta k růstu
19. vítá zvláštní zaměření na téma výzkumu a vývoje, zvláště podporu vzdělávání propojením 

špičkových technologií a MSP a sektoru informačních a komunikačních technologií;  
20. poukazuje na úzkou spojitost mezi výzkumem a vývojem a vzděláváním obyvatel a 

vyzývá Komisi, aby vytvořila jednoduché a transparentní možnosti pro společné 
financování prostřednictvím fondů u integrovaných projektů;  

21. opětovně vyzývá k tomu, aby mohly všechny regiony provádět projekty v rámci veřejného 
a soukromého partnerství v oblasti výzkumu a vývoje a infrastruktury informačních a 
komunikačních technologií za stejných podmínek;  

Větší počet a lepší pracovní místa 
22. zdůrazňuje význam investic do lidského kapitálu zvláště s ohledem na možné 

demografické změny v naší společnosti v příštích letech;  

23. požaduje, aby Evropský sociální fond (ESF) podporoval politiky členských států, které 
jsou v souladu s integrovanými zásadami a doporučeními v rámci evropské strategie 
zaměstnanosti a s relevantními cíli Společenství v oblasti sociálního začleňování, 
antidiskriminace, podpory rovnosti mužů a žen a všeobecného a odborného vzdělávání;
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24. vítá tři prioritní oblasti hlavních směrů zaměstnanosti a zdůrazňuje, že tím nesmí v 
žádném případě dojít ke zhoršení situace zaměstnankyň a zaměstnanců;

25. vyzývá Komisi, aby objasnila, co chápe pod pojmem „přístup k práci, který zohledňuje 
životní cyklus“; vychází z toho, že se tím rozumí projekty ke zvláštní podpoře mladých, 
žen a starších zaměstnankyň a zaměstnanců;

26. požaduje v této souvislosti silnější podporu projektů „celoživotního vzdělávání“, což se 
týká jak podpory zlepšování infrastruktur v oblasti vzdělávání, zlepšování kvalifikace 
personálu, tak i podpory nových cest již ve školním a předškolním věku;  

27. zdůrazňuje, že kvalifikaci zaměstnankyně a zaměstnanci nezískávají až na základě 
odborného vzdělávání, ale že základ je položen již v dětském věku a při dospívání a 
očekává proto, že se přístup k předškolským zařízením a ke školnímu vzdělávání zlepší;  

28. očekává, že další a celoživotní vzdělávání se považuje za investice do lidí, a proto nelze 
sledovat, nakládat s nimi a započítavat je jako příspěvky;

29. vyzývá Komisi, aby především v oblasti rozvoje lidského kapitálu podporovala spolupráci 
členských států a vhodným způsobem seznamovala s inovačními projekty ty, kterí se do 
politiky soudržnosti zapojují. Poukazuje přitom na zvláštní význam výměny informací 
mezi starými a novými členskými státy;

30. vítá možnost investic v oblasti zdravotní infrastruktury a při předcházení zdravotním 
rizikům;

31. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby strategické zásady obsahovaly jen body, které mohou 
být prostřednictvím intervencí strukturálních fondů také podporovány;

32. vyzývá Komisi, aby při obecném nedodržování kritérií požadovala nápravu nebo případně 
navrácení již poskytnutých financí. Jedná se o následující kritéria:

• kritérium udržitelného rozvoje,

• kritérium dodržování zásady rovnosti mužů a žen,

• kritérium práv podle článku 13 Smlouvy o ES (zákaz diskriminace lidí s postižením, na 
základě rasy, pohlaví, náboženství nebo sexuální orientace),              

• kritérium práva na životní prostředí

Územní rozměr politiky soudržnosti
33. zásadně zdůrazňuje význam cíle územní soudržnosti jako bezpodmínečného a 

neoddělitelného doplnění cíle hospodářské a sociální soudržnosti;  
34. opakovaně vyzývá k posílení podpory příměstských oblastí;  podporuje přitom nutnost 

flexibility regionů při rozvoji projektů, neboť na počátku podpůrného období nelze 
předvídat, které příměstské oblasti budou v průběhu podpůrného období pro své projekty 
potřebovat podporu;  

35. zdůrazňuje svou podporu přeshraniční spolupráce jako základního nástroje evropské 
integrace a požaduje přiměřené zohlednění v rámci tohoto nástroje mj. v oblasti kultury, 
životního prostředí, výměny mezi správami a v rámci civilní obranou a zdraví;  

36. požaduje, aby se členské státy ve svých operačních programech zaměřily především na 
inovační opatření a nadnárodní spolupráci;  
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37. požaduje jasná a transparentní pravidla pro kontrolu výdajů prostředků;

38. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.  
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rozšířením EU na 25 členských států v květnu 2004 se rozdíly uvnitř EU podstatně zvýšily.
Nastávající přistoupení Bulharska a Rumunska disproporce ještě více prohloubí. Prostředky 
strukturálních fondů plánované ve finančních výhledech pro nové programové období 2007–
2013 se však nezvyšují stejně jako počet obyvatelstva, které žije v oblastech, jejichž HND je 
nižší než 75 % průměru Společenství: zatímco počet obyvatelstva oblastí cíle 1 
(„konvergence“) stoupá o 46 %, zvýší se podle současné dohody o finančním výhledu 
prostředky strukturálních fondů pouze o 31 %. Evropský parlament se ještě v rámci 
vyjednávání o interinstitucionální dohodě o finančním výhledu pokouší vyjednávat o navýšení 
prostředků strukturálních fondů, jak bylo formulováno ve zprávě poslance Bögeho. Evropský 
parlament usiluje o to, aby programy regionech byly zahájeny co nejdříve.

Právní základ
Prohloubení rozdílů staví Evropskou unii před velkou výzvu, aby mohla nová strukturální 
politika nadále odpovídat cíli smlouvy v souladu s článkem 158, tzn. posilovat její 
hospodářskou a sociální soudržnost a snižovat rozdíly na úrovni rozvoje různých regionů.  

Proto bude velmi důležité, aby se s omezenými finančními prostředky nakládalo inteligentně, 
efektivně a koncentrovaně. Důležitým nástrojem, jak toho dosáhnout, jsou strategické zásady 
Společenství, které jsou stanoveny ve článcích 23 a 24 návrhu pro všeobecné nařízení pro 
strukturální fondy (KOM 2004 (492)). Ty tvoří podle těchto článků rámec pro intervence 
fondů a jsou schváleny podle postupu udělování souhlasu podle článku 161 smlouvy v době 
tří měsíců od vstupu v platnost všeobecného nařízení pro strukturální fondy.  

Smysl a účel zásad
Cílem strategických zásad Společenství je více zaměřit politiku soudržnosti v období 2007–
2013 na zvýšení evropské konkurenceschopnosti ve prospěch růstu a zaměstnanosti. Pro 
dosažení tohoto cíle sází Společenství především na znalosti, inovace a zhodnocení lidského 
kapitálu.
Zásady, které přesahují působnost fondů by přitom měly vést k tomu, aby se vnitrostátní 
strategický rámcový plán a tím operační programy zaměřily více na lisabonskou a 
göteborskou strategii. Od této úrovně plánování Komise především očekává, že:

a) strategická dimenze politiky soudržnosti bude posílena,
b) účastníci si na místě lépe osvojí lisabonskou a göteborskou strategii.

Za tímto účelem navrhují zásady, aby spolufinancované programy poskytly prostředky pro 
následující tři priority:

1. zlepšení přitažlivosti členských států a jejich regionů a měst zlepšením dostupnosti, 
zajištěním odpovídající kvality a úrovně služeb a zachováním jejich potenciálu v oblasti 
životního prostředí,
2. podpora inovací a podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech 
pomocí kapacit pro výzkum a inovace, včetně využívání nových informačních a 
komunikačních technologií, 

3. vytváření většího počtu a lepších pracovních míst zapojením více osob do zaměstnání nebo 
do podnikání, zlepšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků a zvýšení investic do lidského 
kapitálu.
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V rámci horizontálních aspektů se v zásadách uvádí zvláště význam měst pro růst a 
zaměstnanost, podporu hospodářské diverzifikace venkovských území a přeshraniční a 
meziregionální spolupráce.

Postoj a podněty Evropského parlamentu
Evropský parlament vítá, že strategické zásady stanovují priority Společenství pro podporu 
vyváženého, harmonického a udržitelného rozvoje.
Dříve než Evropský parlament schválí strategické zásady podle článku 161 smlouvy, chtěl by 
ještě upozornit na některé body, které mají pro úspěch nové strukturální politiky při 
uplatňování strategických zásad zvláštní význam.

Je chvályhodné, aby se politika soudržnosti lépe zaměřila na lisabonskou strategii, ale v této 
souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že provádění lisabonské strategie je v první řadě 
úkolem členských států. Politika soudržnosti nemůže nahradit úsilí členských států nutné v 
mnohých politických oblastech k provádění ambiciózních cílů lisabonské strategie. Tak např. 
nemohou evropské strukturální fondy bezprostředně přispět k zásadnímu snížení počtu žáků, 
kteří předčasně opouštějí školu, jak je v zásadách požadováno. Zde se žádá hlavně 
odpovědnost členských států a nemělo by zde dojít k mylným očekáváním.
Dále nesmí být lisabonská strategie, tzn. posílení celkové evropské konkurenceschopnosti, 
plněna na úkor dosažení cíle silné sociální a hospodářské soudržnosti, ale musí v rámci 
strategických zásad přispívat k jejich posílení.

Lisabonská strategie musí jít přitom ruku v ruce s göteborskou strategií o udržitelném
hospodářském rozvoji. Göteborská strategie není podřazená lisabonské. Strukturální fondy lze  
použít pouze pro opatření, která jsou v souladu s cíli z Göteborgu. Četné nevládní organizace 
zřejmě právem kritizovaly , že se to ve strategických zásadách neprojevilo dostatečně.

V této souvislosti je nutno kriticky posoudit návrh Komise týkající se účelového zaměření 
prostředků („Earmarking“). Klasifikace opatření, která na jedné straně lisabonské strategii 
přispívají, na druhé straně však nikoli, se jeví obtížná. Účelové zaměření prostředků 
strukturálních fondů skrývá kromě toho nebezpečí, že regionům nebude ponechána nutná 
flexibilita při vytváření programů, aby byly zohledněny jejich místní a regionální potřeby.
Dále se musí zabránit tomu, aby „účelovou vazbou“ narostla kontrolní byrokracie, která by 
ztížila rychlé zpracovávání programů a uvádění projektů do praxe.
Zvláštní význam má přitom otázka, kdo stanovuje, která opatření se začleňují do lisabonské 
strategie. Např. se zdá, že předseda Komise, který se zasadil o iniciativu účelového zaměření 
(„Earmarking“), je toho názoru, že budování transevropské dopravní infrastruktury nepatří k 
lisabonské strategii. Takový postoj je za určitých okolností sporný.  
Dalším nedostatkem současného návrhu Komise týkajícího se strategických zásad je 
nedostatečné zohlednění městské dimenze. Městská centra se vyznačují na základě svých 
hospodářských a sociálních disproporcí řadou problémů jako např. velkým počtem vozidel, 
vysokou kriminalitou nebo špatnou kvalitou životního prostředí, ke kterým je nutno lépe 
přistupovat. Posílení podpory příměstských oblastí je žádoucí. Iniciativa JESSICA je v této 
souvislosti důležitým krokem správným směrem.
Dalším důležitým směrem Evropského parlamentu je princip partnerství. Kontext pro silnější 
zapojení sociálních partnerů, nevládních organizací a obcí v rámci principů partnerství je 
krajně nevýhodný. Na přípravu programů nezbývá mnoho času. Jednání o interinstitucioální 
dohodě a o nařízeních a zásadách proto probíhají paralelně, zatímco se členské státy a jejich 
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regiony již v rámci možností snaží předložit otázky pro nové programy.

Proto je velmi důležité trvat za těchto okolností na principu partnerství, který je v očích 
Evropského parlamentu významným faktorem pro úspěch provádění programů. Je 
bezpodmínečně nutné, aby všichni zúčastnění na místní a regionální úrovni včetně sociálních 
partnerů a civilní společnosti byli na místě zapojeni do programu plánování a provádění. To je 
nutným předpokladem pro to, aby strategické zásady odpovídaly svému cíli, totiž aby si 
účastníci na místě osvojili lisabonskou strategii.

Úspěšného provádění programů v době omezených veřejných prostředků může být podle 
názoru Evropského parlamentu dosaženo také podporou soukromého spolufinancování na 
úrovni projektů. Přitom musí být ovšem zachován zásada sčítání prostředků, tzn. že členské 
státy musí vždy společně s Unií podporovat strukturální politiku společnými prostředky. K 
partnerství veřejného a soukromého sektoru v souvislosti se strukturálními fondy dochází 
bohužel jen velmi zřídka, protože se objevuje množství nevyjasněných právních otázek.
Evropský parlament vyzývá Komisi, aby přispěla k vytvoření vhodného právního rámce v 
členských státech.

Strukturální fondy mohou také poskytnout příspěvek k hospodářskému a sociálnímu 
zrovnoprávnění žen. Dobrých zkušeností bylo dosaženo v rámci iniciativy Společenství 
EQUAL a měly by pokračovat i v novém programovém období. To se musí také více odrazit 
ve strategických zásadách. Přitom by bylo obzvláště žádoucí, aby byla výměna „osvědčených 
metod“ i nadále využívána jako důležitý nástroj v rámci výměny zkušeností.
V neposlední řadě je nutno ještě jednou poukázat na záměr Evropské rady z prosince 2005 
zavést pro staré a nové členské státy v rámci politiky soudržnosti různé právní standardy. To 
Evropský parlament odmítá. Jako nutné se jeví pouze výjimečné ustanovení pro užití pravidla 
n+2 do roku 2010. Pokud se týká výše spolufinancování, schopnosti podporovat daň z přidané 
hodnoty a sociální bytovou výstavbu, měla by v celé Unii platit stejná pravidla.

Komise při posilování lidských zdrojů upozornila hlavně na celoevropskou flexibilitu 
zaměstnankyň a zaměstnanců. Přitom musí být samozřejmě zohledněno, že 

1. musí být k dispozici také nutná dopravní infrastruktura. Ta je často především v 
hraničních regionech ještě nepříliš uspokojivá.

2. flexibilita může mít za následek také to, že odcházení lidí z určitých regionů je může 
silně poznamenat a mohlo by vést k „vylidňování“. V takových případech může být 
smysluplné posílit pravomoci regionů s cílem zabránit nadměrnému odcházení lidí.

Téma „územní soudržnosti“ nebylo v zásadách Komise rovněž dostatečně zohledněno. Výbor 
regionů na to ve svém stanovisku také upozornil. Také Evropský parlament by tento názor 
mohl převzít do svého stanoviska (viz body 34 a 36).

Evropský parlament věří, že Komise a Rada zohlední jeho připomínky, které jsou nutné proto, 
aby mohl Evropský parlament strategické zásady schválit.


