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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o čtvrté zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti (2007/2148(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Čtvrtou zprávu o hospodářské a sociální soudržnosti (KOM(2007)0273) 
(Čtvrtá zpráva),

– s ohledem na články 158 a 159 Smlouvy o založení Evropského společenství,

– s ohledem na Územní agendu a lipskou Evropskou chartu a návrh akčního programu pro 
provádění Územní agendy,

– s ohledem na studii Evropské pozorovací sítě pro územní plánování (ORATE) Vývoj 
území. Územní scénáře pro Evropu (Les devenirs du territoire. Scénarios territoriaux pour 
l'Europe) a studii Evropského parlamentu Regionální rozdíly a soudržnost: jaké strategie 
pro budoucnost (Regional disparities and cohesion: What strategies for the future),

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů (COTER-IV-011) a stanovisko Evropského 
hospodářského a sociálního výboru  (ECO/209) o čtvrté zprávě o hospodářské a sociální 
soudržnosti,

– s ohledem na článek 45 a čl. 112 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro rybolov (A6-
0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že evropská politika soudržnosti se stala díky přetrvávajícím velkým 
rozdílům mezi jednotlivými regiony nezbytnou, přičemž tato situace se zhoršila po 
nedávném rozšíření Unie,

B. vzhledem k zjevné souvislosti mezi vzestupem euroskepticismu a zvýšením územních 
rozdílů, což ukazuje na potřebu ekonomické, sociální a územní soudržnosti pro posílení 
legitimity Evropské unie, jež se projevuje regionální politikou, která je viditelná v terénu,

C. vzhledem k přidané hodnotě politiky soudržnosti, zejména ve prospěch růstu 
a zaměstnanosti v zaostávajících regionech, a rovněž k jejímu příspěvku k posílení 
administrativních kapacit a k decentralizovanému řízení; a vzhledem k tomu, že je v této 
souvislosti vhodné odmítnout všechny pokusy o převedení této politiky zpět na 
vnitrostátní úroveň,

D. vzhledem k tomu, že nová institucionální smlouva, kterou schválili 18. října 2007 hlavy 
států a předsedové vlád, staví cíl územní spolupráce mezi základní cíle Unie,

E. vzhledem k tomu, že rozpočet politiky soudržnosti nedostačuje k tomu, abychom mohli 
čelit novým územním výzvám, které vzniknou, jako jsou demografické změny, 
koncentrace obyvatel ve městech, migrační přesuny, přizpůsobení se globalizaci, změna 
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klimatu a dodávky energií,

Smíšené výsledky stavu soudržnosti v Evropské unii o 27 členech

1. vítá, že tato zpráva je podrobnější než dřívější zprávy, obsahuje různé ukazatele 
a předkládá užitečné údaje, které poskytují srovnání s ostatními zeměmi, jako jsou 
Spojené státy, Japonsko, Čína a Indie,

2. lituje však, že chybí vzájemně související informace, které by umožnily lépe zhodnotit 
udržitelnost růstu a konvergence, požaduje v této souvislosti lepší statistický nástroj 
umožňující lépe měřit stupeň soudržnosti v terénu a domnívá se, že je za tímto účelem 
nutné posílit kapacity sítě ORATE,

3. je potěšen, že se bývalé země soudržnosti Řecko, Španělsko, Portugalsko a Irsko rychle 
vyrovnaly ostatním zemím a v období 2000–2006 zaznamenaly značnou míru růstu,

4. raduje se z vysoké míry růstu, která byla zaznamenána v nových členských státech, ale 
konstatuje, že jejich hospodářskou konvergenci lze očekávat až ve střednědobém nebo 
dlouhodobém horizontu,

5. je znepokojen tím, že konvergence mezi zeměmi může skrývat prohlubování rozdílů mezi 
regiony, přičemž tento nárůst regionálních a subregionálních rozdílů lze nahlížet z mnoha 
hledisek, ať už se jedná o zaměstnanost, produktivitu, příjmy, úroveň vzdělání, inovační 
schopnosti,

6. podtrhuje například to, že konkurenceschopnost regionů velice závisí na produktivitě 
a úrovni kvalifikace pracovních sil, která se mezi regiony liší mnohem víc než mezi 
členskými státy,

7. konstatuje v tomto ohledu, že v určitých rozvinutých regionech se začínají množit některé 
hospodářské problémy: nízká míra růstu, pokles produktivity, zaměstnanosti a stárnutí 
obyvatelstva,

8. konstatuje, že i když umožnila vysoká míra růstu v Irsku dosáhnout plné zaměstnanosti 
a druhého nejvyššího HDP na obyvatele v Unii, hrozí zde jednomu obyvateli z pěti 
chudoba, na základě čehož vyvstává otázka týkající se udržitelnosti rozvoje a kvality 
zaměstnanosti,

9. podtrhuje nízkou konvergenci, co se týče dosažené úrovně vzdělávání, a skutečnou 
propast v oblasti vzdělávání mezi Unií a Spojenými státy, kde dosáhlo univerzitního 
stupně vzdělání 29 % osob ve věku 25–64 let oproti sotva 16 % osob v Unii; 
poznamenává však, že poměr žen s vysokoškolským vzděláním se zvyšuje rychleji než 
poměr mužů, 

10. zdůrazňuje vliv polarizace v regionech hlavních měst – což je obzvlášť flagrantní jev 
v nových členských státech – které vytvořily průměrně 32 % HDP v zemi, zatímco v nich 
žije 22 % obyvatel, poznamenává, že tato polarizace současně způsobuje velké rozdíly 
v míře nezaměstnanosti v centrech měst ,
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11. konstatuje, že toto zrychlení růstu měst vytváří demografické, hospodářské, sociální 
a environmentální rozdíly na omezeném prostoru a má za následek tvorbu předměstí 
a vylidnění venkovských oblastí,

12. zdůrazňuje regionální rozdíly, co se týče vzájemné dostupnosti center a periferií a spojení 
mezi nimi, což je výsledek nedostatečných investic do dopravy a nedostatečné 
diverzifikace možností spojení,

Regionální politika a Lisabonská strategie

13. podtrhuje obrovské rozdíly ve financích investovaných do výzkumu a vývoje a konstatuje 
ohromné regionální rozdíly v oblasti inovací, které jsou ve čtvrté zprávě měřené pomocí 
užitečného ukazatele regionální výkonnosti v oblasti inovací,

14. sdílí názor Komise na pákový účinek politiky soudržnosti na Lisabonskou strategii, kdy 
se veřejné investice zaměřují na projekty podporující vytváření dynamické hospodářské 
struktury příznivě nakloněné inovacím,

15. poznamenává, že systém poskytování úvěrů zaměří v období 2007–2013 64 % prostředků 
věnovaných cíli konvergence a 80 % prostředků věnovaných cíli konkurenceschopnosti 
na výdaje spojené s inovacemi, což je o 55 miliard eur víc než v předchozím období,

16. požaduje rozšíření Lisabonské strategie takovým způsobem, aby obsahovala i územní 
rozměr, na základě čehož by bylo možné přihlížet k charakteristikám regionů a zároveň 
rozvíjet celoevropskou součinnost a podporovat vytváření sdružení inovačních aktivit,

17. žádá Komisi, aby zhodnotila systém poskytování úvěrů a jeho dopad na vývoj 
regionálních rozdílů a prověřila, zda tento systém při stanovování priorit nepodporuje 
příliš centralizovaný přístup (přístup „shora dolů“),

Územní soudržnost: za integrovaný přístup

18. připomíná, že politika soudržnosti má vlastní cíl územní soudržnosti, který přesahuje 
Lisabonskou strategii, a nemůže upřednostňovat již dynamické regiony, jak by 
předpokládal původní systém poskytování úvěrů,

19. v tomto duchu podtrhuje význam partnerství a provádění skutečné víceúrovňové správy, 
spojující místní, vnitrostátní úroveň i úroveň Společenství vždy s příslušnou definicí 
a prováděním cílů regionálního rozvoje (přístup „zdola nahoru“),

20. navrhuje dát přednost politikám sloužícím skutečnému polycentrickému rozvoji území, 
aby se snížil tlak na hlavní města a podpořil vznik sekundárních center,

21. vřele doporučuje lépe propojovat problematiku měst a venkova; zamýšlí se v tomto 
směru nad vhodností přístupu odděleného od soudržnosti a venkovského rozvoje –
prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj; dále je potěšen, že finanční 
prostředky určené na regionální rozvoj lze navýšit cestou dobrovolného odlišení,

22. varuje před nebezpečím rozdělení politik a podporuje rozvoj integrovaného přístupu,
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který určuje, jaké jsou mezi hlavními odvětvími, jako je doprava, zemědělství, životní 
prostředí, energetika, možné součinnosti,

23. žádá, aby se cíle Územní agendy a Lipského protokolu projevily přijetím akčního 
programu a konkrétním provedením začlenění územního rozměru do všech veřejných 
politik, politik Společenství a vnitrostátních politik,

24. vítá oznámení Komise o budoucí zelené knize o územní soudržnosti, která bude přijata 
v polovině roku 2008, a požaduje, aby obsahovala konkrétní postupy k zavádění 
integrovaného přístupu,

25. všímá si v tomto ohledu významu trvalé spolupráce mezi Parlamentem, prostřednictvím 
jeho Výboru pro regionální rozvoj, a Výborem regionů ohledně budoucnosti regionální 
politiky,

Nové územní výzvy a rozpočet Evropské unie

26. je toho názoru, že se v budoucnosti bude Unie stále více potýkat s novými výzvami, které 
budou mít velký územní dopad, jako je stárnutí obyvatel, koncentrace obyvatel ve 
městech, migrační přesuny, energetické a klimatické otázky, přizpůsobení změnám 
souvisejícím s globalizací,

27. domnívá se, že demografický vývoj může mít velký územní dopad, jako je například 
vylidňování určitých oblastí spojené s koncentrací obyvatel ve městech, nebo také rozvoj 
hospodářství spojeného s výstavbou v jiných oblastech, který předpokládá úsilí 
o zachování služeb obecného hospodářského zájmu,

28. konstatuje, že změna klimatu bude mít nejrůznější odezvy, což si vyžádá v jednotlivých 
regionech Evropy rozdílné reakce,

29. připomíná rovněž význam přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (KOM(2005)0108), jenž bude lépe přizpůsoben 
tomu, aby se dalo čelit přírodním katastrofám, které jsou v některých regionech vzhledem 
k jejich zeměpisné poloze často pustošivé,

30. domnívá se, že otázky zásobování energiemi a zvyšování cen energií mohou mít 
významný dopad na území, zejména v regionech východních zemí z důvodu jejich silné 
energetické závislosti, nebo na venkovské nejvzdálenější regiony kvůli jejich závislosti 
na dopravě, již výrazně ovlivňují ceny energií,

31. domnívá se, že vhodnou reakcí na tyto nové výzvy je zachování strukturální politiky po 
roce 2013 a nutnost jejího uplatnění diferencovaným způsobem na celém území Unie,

32. domnívá se, že částka ve výši 0,35 % HDP Unie nebude na financování této politiky 
stačit, požaduje, aby se přezkumu finančních perspektiv využilo ke stanovení 
rozpočtových prostředků nutných k přijetí všech územních výzev Unie,

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

ÚVOD

Soudržnost, jejímž cílem je snížit ekonomické a sociální rozdíly mezi evropskými regiony, je 
jedním z hlavních cílů Evropské unie.

Regionální politika již více než 20 let napomáhá harmonickému a udržitelnému rozvoji celého 
evropského území. Více než 20 let strukturálních programů a úprav s cílem přiblížit regiony, 
které jsou stále různorodé, a zlepšit životní podmínky evropských občanů.

Po posledním rozšíření, které značným způsobem proměnilo územní rozměr EU, je více než 
nutné oživit cíl územní soudržnosti, aby se integrace podařila, ale také reagovat na evropské 
obavy týkající se smyslu sjednocené Evropy a smířit občany s tímto evropským projektem.

Parlament tedy tuto první zprávu o soudržnosti od rozšíření v letech 2004 a 2007 vítá.

SMÍŠENÁ BILANCE STAVU KONVERGENCE V EU S 27 ČLENY 

Podle údajů čtvrté zprávy se v průběhu období 2000–2006 dosáhlo určitých úspěchů v případě 
konvergence na vnitrostátní úrovni. Největší příjemci pomoci v rámci politiky soudržnosti, 
tzn. Řecko, Španělsko, Irsko a Portugalsko, dosáhli opravdu vysoké míry růstu.

Od roku 2000 byl největší růst pozorován u zemí s nejmenším HDP na obyvatele, pokud jde 
o kupní sílu, jako bylo Řecko, kde v letech 2000–2006 růst dosáhl 2,8 % HDP, a Portugalsko 
s 2 % růstu HDP. A počet regionů, kde byl HDP na obyvatele menší než 75 % průměru EU, 
poklesl ze 78 na 70.

Kvůli velmi nízkým počátečním úrovním HDP na obyvatele nicméně i přes dynamické tempo 
růstu mají nové členské státy více problémů, než měly staré země. Za předpokladu 
současného tempa růstu bude zřejmě Polsku, a také Bulharsku a Rumunsku trvat více než 15 
let, než dosáhnou 75 % průměru HDP na obyvatele pro EU-27.

Přibližování mezi členskými státy se sice v posledních letech zlepšilo, ale rozdíly v rozvoji 
v rámci členských států se prohloubily. Prohloubení rozdílů na regionální a subregionální 
úrovni se projevuje v různých oblastech, ať už jde o zaměstnanost, produktivitu, příjmy, 
úrovně vzdělávání, inovativní schopnosti.

Některé z nejrozvinutějších regionů dokonce začínají zaznamenávat velmi nízká nebo 
dokonce záporná tempa hospodářského růstu. Mezi roky 1995 a 2004 se snížila produktivita 
v 29 regionech v Itálii, Francii, Španělsku a Německu, zatímco zaměstnanost se snížila v 16 
regionech, především ve východním Německu, v severovýchodní Francii a v severní Anglii. 
Tyto regiony se musí přizpůsobit tlakům světového obchodu a rozvíjet hospodářství založené 
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na inovacích a špičkových technologiích.

Tyto regiony často nejvíc postihují demografické změny a zejména stárnutí obyvatelstva. 
Úbytek obyvatelstva prohlubuje hospodářské problémy, protože se snižuje regionální kupní 
síla a tyto regiony opouští zejména kvalifikovaná pracovní síla. Politika soudržnosti musí na 
tuto velkou výzvu reagovat, aby se zachovala demografická a územní rovnováha EU.

Zpráva předkládá rovněž zajímavé srovnání s hlavními světovými konkurenty. Zdá se, že 
regionální rozdíly, měřené na HDP na obyvatele, jsou v EU-27 mnohem výraznější než ve 
Spojených státech nebo v Japonsku: všechny státy USA a 40 ze 47 japonských regionů mají 
HDP na obyvatele vyšší než průměr EU. Částečně se to vysvětluje specifickým rázem území 
EU, které se přes svůj omezený prostor vyznačuje velkou zeměpisnou a kulturní rozmanitostí, 
a historickou specifičností související s rozdělením kontinentu po dvou světových válkách.
Naopak v Číně dosahuje HDP na obyvatele sotva pětinu průměru Společenství a v Indii se 
jedná o jednu osminu.

ORIENTACE FONDŮ 2007–2013 NA LISABONSKOU STRATEGII

Nové programové období strukturálních fondů 2007–2013 bylo oficiálně zahájeno 
1. ledna 2007 v Evropě, která se rozšířila na 27 členů. Rozpočtové prostředky jsou sice ještě 
značné (308 miliard eur pro celou Unii), ale potřeby nových členských států vyžadují velké 
investice, což má ve starých členských státech za následek nové stanovení priorit financování, 
které mají omezené rozpočty.

Kromě cílů integrace se programové období 2007–2013 jasně zaměřuje na podporu politik 
inovace a konkurenceschopnosti, neboť Evropská unie zveřejnila své přání vyrovnat se 
ostatním velmocím (Spojené státy a Japonsko) a věnovat 3 % svého HDP na výzkum a vývoj.

Čtvrtá zpráva o soudržnosti dokazuje, že existují obrovské rozdíly v oblasti investic do 
výzkumu a vývoje: jestliže 27 regionů překračuje barcelonský cíl věnovat více než 3 % HDP 
výzkumu a vývoji,  ve více než 100 regionech nedosahují výdaje na výzkum a vývoj ani 1 %. 
Je třeba rovněž konstatovat, že výzkum a vývoj se sice soustřeďuje především v hlavních 
zemích, ale některé výkonné regiony bez velké aglomerace dokazují, že vyšší míra investic 
a zaměstnanosti v oblasti výzkumu a vývoje není nezbytně spojena s velkou koncentrací 
obyvatel ve městech.

V rámci revidované Lisabonské strategie byl zaveden systém earmarkingu (poskytování 
prostředků), aby se úvěry poskytovaly na úhradu výdajů, které jsou s tímto krokem spojeny. 
Na základě již přijatých operačních programů se ve zprávě uvádí, že v průměru 64 % zdrojů 
v rámci cíle konvergence a 80 % v rámci cíle konkurenceschopnost bude vyhrazeno na 
investice do „lisabonských“ výdajů, což odpovídá přibližně 210 miliardám eur, tzn. o 55 
miliard eur víc než v předchozím období.

Není pochyb o tom, že politika soudržnosti má skutečný pákový účinek na 
konkurenceschopnost a růst dané oblasti, zejména prostřednictvím rozvoje partnerství mezi 
veřejným a soukromým sektorem, územní součinnosti v oblasti zaměstnanosti, inovace 
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a výzkumu, kde může dojít snadno ke spolupráci mezi malými a středními podniky 
a univerzitami a místními rozvojovými strukturami.

Pokud je však nutné, aby politika soudržnosti přispěla k financování inovace a výzkumu 
v rámci Lisabonské strategie, je k zajištění vyrovnaného rozvoje území nezbytný pružný 
přístup při poskytování fondů. Pokud bychom politiku soudržnosti považovali za finanční 
nástroj Lisabonské strategie, neumožnilo by to dosáhnout cílů politiky soudržnosti, ani 
lisabonských cílů. Politika soudržnosti nemůže být považována za prostý nástroj dosažení cílů 
ostatních odvětvových politik, je to politika Společenství se silnou evropskou přidanou 
hodnotou, která má svůj vlastní vnitřní smysl spočívající v soudržnosti.

Vzhledem ke slabým výsledkům politiky soudržnosti, které se objevily při přezkumu 
v polovině období, ale také vzhledem k tomu, že je tato politika silně omezována evropským 
rozpočtem v EU-27, není jejím prvotním cílem zajistit EU nejkonkurenceschopnější znalostní 
ekonomiku na světě.

To je jedním z důvodů, proč se o strukturálních politikách nesmí uvažovat roztříštěně a na 
základě jednotlivých témat, ale proč musí být součástí integrovaného přístupu s ostatními 
politikami Unie a s veřejnými politikami, které vedou členské státy.

Přijetí Územní agendy a Lipského protokolu na zasedání ministrů v Lipsku ve dnech 24.–
25. května 2007 je významným krokem k podpoře integrovaného přístupu. Je žádoucí, aby se 
jejich cíle projevily v přijetí konkrétního akčního programu, jehož cílem bude lépe začlenit 
územní rozměr do všech veřejných politik, na úrovni Společenství i států.

ZACHOVÁNÍ CÍLE ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI

Politika soudržnosti se musí soustředit na základní cíl územní soudržnosti a nemůže se 
zaměřit (jak předpokládá původní systém poskytování úvěrů) na regiony s nejvyšším 
potenciálem růstu produktivity a zaměstnanosti, čímž by mohlo dojít k odsunutí regionů 
s omezeným potenciálem růstu, které zároveň nejsou již způsobilé pro cíl konvergence, na 
okraj.

Čtvrtá zpráva klade důraz na územní soudržnost v EU-27 a konstatuje, že k silné koncentraci 
hospodářské činnosti dochází v hlavních městech. V roce 2004 tak regiony hlavních měst 
vytvořily v průměru 32 % HDP země, třebaže v nichž žije 22 % obyvatelstva. Tento jev je 
očividnější v nových členských státech, kde také zaznamenává nejsilnější nárůst.

Zpráva analyzuje územní rozvoj na místní úrovni, kde urychlení rozvoje měst výrazně 
narušuje demografickou rovnováhu, se silným trendem k vytváření předměstí v evropských 
městech a k vylidňování venkovských oblastí. Pokud se veřejné politiky nezmění, mohou se 
tyto územní rozdíly v budoucnosti ještě zhoršit.

V tomto ohledu je přínosná studie sítě ORATE „Vývoj území“1. Umožňuje srovnat 2 scénáře 
dlouhodobého územního rozvoje. Scénář orientovaný pouze na konkurenceschopnost by 

                                               
1 „Vývoj území v roce 2030. Územní scénáře pro Evropu“, ESPON 2006.
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přirozeně vyvolal silnější hospodářský růst a rozvíjel by nové technologie, ale vytvořil by 
vyšší náklady v oblasti životního prostředí a v sociální oblasti, které by mohly dlouhodobě 
vést k nedostatečné výkonnosti v oblasti hospodářství a v sociální oblasti.

Naopak scénář orientovaný na soudržnost povede ke vzniku rozvleklejšího modelu, pokud jde 
o potenciál přitažlivosti a polarizace metropolitních oblastí. V centru Evropy i ve více či méně 
okrajových oblastech se může objevit několik dalších oblastí integrace s vysokým výkonem. 
Tento model polycentrického rozvoje doprovází slabší hospodářský růst než při prvním 
scénáři, který bude mít ale lepší geografické rozložení, takže nebude docházet k polarizaci na 
omezeném území, populačním konfliktům a sociálním a environmentálním tlakům.

Proto je nutné zaměřit výdaje ještě účinněji na projekty, které přispívají ke zvýšení atraktivity
všech území. Nesmí se zapomínat na to, že velká výhoda Evropy v oblasti 
konkurenceschopnosti spočívá v její rozmanitosti.

S ohledem na vyrovnaný a udržitelný rozvoj, v rámci něhož se zohledňují řádně určené 
územní potřeby, se toto nemůže opomíjet. Regionální politika Unie musí být proto vedena 
v těsném partnerství s regionálními činiteli a ve spolupráci s ostatními vnitrostátními 
a evropskými politikami. V tomto ohledu se bude muset prověřit, zda systém zavedený 
Komisí, tj. strategické obecné zásady Společenství – národní strategický referenční rámec –
operační programy, představuje nejlepší postup pro víceúrovňovou správu a zda správně 
zohledňuje územní potřeby.

NOVÉ ÚZEMNÍ VÝZVY A ROZPOČET EU

Jak uvádí čtvrtá zpráva, jsou regionální a meziregionální rozdíly mnohem výraznější v EU 
než ve Spojených státech nebo v Japonsku. I když takřka současný příchod 12 nových 
členských států značně pozměnil statistiky, jsou územní výzvy, před kterými stojíme, stále 
hrozivé, ať jde o hospodářský a technologický rozvoj, přístup k životu nebo jeho kvalitu.

Přidávají se k tomu nové výzvy, jež v nadcházejících letech ještě zesílí: koncentrace obyvatel 
ve městech, což s sebou přinese problémy s dopravními zácpami ve městech a otázky sociálně 
kulturního začlenění; demografické změny, které se projeví především stárnutím 
obyvatelstva; migrační přesuny; pokračující globalizace a zvýšení poptávky po zemědělských 
výrobcích; změny klimatu, které se v některých oblastech projeví snížením odolnosti vůči 
přírodním katastrofám a zvýšením cen energií.

Tyto nové výzvy vnášejí nový rozměr do územního rozvoje, přičemž je nutné zachovat 
strukturální politiky i po roce 2013. Je proto nezbytné nezaměřovat se pouze na nové členské 
státy, protože tyto výzvy jsou rovněž velmi významné pro patnáctičlennou EU a znamenají 
širší přístup než Lisabonská strategie.

Závěry Čtvrté zprávy o budoucích výzvách, před kterými stojí politika soudržnosti, navíc 
dokazují, že je naprosto nezbytné kromě ukazatele, kterým je HDP na obyvatele, vypracovat 
nové ukazatele, které budou schopny lépe popsat územní situaci každého regionu a stupeň 
soudržnosti, jehož bylo na místě již dosaženo.
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Je nezbytně nutné, aby strukturální politiky tyto nové výzvy obsahovaly a poskytly jim nutné 
zdroje, neboť úroveň územní soudržnosti bude čím dál více záviset na územních dopadech, 
které s sebou přináší, a na způsobu, jakým budou zohledněny v rámci veřejných politik.

Je zajímavé, že se o politiku soudržnosti EU jako o prostředek zajištění vyrovnaného 
regionálního rozvoje nově a stále více zajímají i země, jako je Čína a Rusko.

Tato politika představuje přibližně třetinu výdajů rozpočtu EU a v roce 2008 se z ní stane 
nejvýznamnější položka rozpočtových výdajů.

Navzdory rozšiřování a novým územním výzvám se přitom objem fondů v poměru k HDP EU 
snižuje. Podle odhadů Komise by v roce 2013 měly výdaje spojené se soudržností 
představovat pouze 0,35 % HDP, což by mělo odpovídat úrovni ze začátku 90. let.

Jak víme, politika soudržnosti je vzhledem k především účetnímu přístupu politik 
Společenství vystavena pokusům o „renacionalizaci“, ke kterým jsou určité členské státy 
obzvlášť vnímavé. Jak však ukazuje čtvrtá zpráva o soudržnosti, přidaná hodnota 
strukturálních programů přesahuje čísla.

Během hodnocení stavu rozpočtu EU v letech 2008–2009 musí být politika soudržnosti 
vnímána především jako příspěvek k evropské integraci, a ne jen jako prostý nástroj 
přerozdělování, bez čehož by vzniklo velké riziko zpochybnění samotného evropského 
projektu.

Zpravodaj proto vítá přijetí Územní agendy v květnu tohoto roku, která představuje nezbytný 
plán pro dosažení toho, aby Rada a všechna předsednictví EU přijala územní soudržnost jako 
politickou prioritu.

ZÁVĚR 

Pro budoucí období před rokem 2013 a především po něm je nutné, aby Evropská unie 
rozvíjela trvalou a dynamickou regionální politiku, jejímž cílem bude:

-  úspěšně provést konvergenci nových členských států, ale také zaručit územní rovnováhu 
v celé Evropě;

- být v souladu s Lisabonskou (a Göteborskou) strategii, ale také vytvářet protiváhu 
přílišné „lisabonizaci“, jejímž výsledkem by byly nové rozdíly;

- podpořit odvětvové politiky, ale především zaručit integrovaný přístup politik Unie;

- vyvolat souhlasný přístup Evropanů k projektu výstavby Evropské unie a také 
předcházet krizovým situacím nebo přispívat k jejich řešení;

- zmírňovat nejvážnější strukturální nedostatky v rámci Unie (nejvzdálenější regiony, 
ostrovy, horské oblasti, regiony dálného severu…) a rovněž čelit novým velkým 
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výzvám: klima, energetika a udržitelný rozvoj, demografie, rozvoj měst…

- podporovat víceúrovňovou správu, od Evropy k regionům, a rozvíjet meziregionální, 
nadnárodní a přeshraniční spolupráci a učinit z územní soudržnosti prioritní cíl 
Společenství.
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