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Váţené kolegyně, váţení kolegové,
svůj příspěvek zahájím globálním pohledem. Ve svém důsledku je ale zacílen do
regionální roviny, odkud pocházím a jíž dobře znám.
Vývoj globální ekonomiky a zejména té evropské není vůbec příznivý a nelze
seriózně odhadovat, jaká bude ekonomická a politická situace v příštím roce.
V loňském roce se zdálo, že je v problémech jen giganticky zadlužené Řecko.
Dluhový syndrom se ale během roku projevil i v řadě dalších zemích – Irsku,
Španělsku, Portugalsku, Itálii a kdoví kde ještě vlastně… Kdo z nás by před rokem
odhadoval, že světová supervelmoc USA přijdou poprvé ve své historii o nejvyšší
rating?
Poslední čísla, která signalizují zastavení růstu v Německu i zmírňování růstu Číny
dávají tušit, že v nejlepším případě můžeme v České republice očekávat spíše
stagnaci, nebo dokonce i hospodářský pokles.
Bohužel neznáme všechny faktory, které jsou příčinou této současné nepříznivé
situace. Rád bych v této souvislosti vzpomenul slova legendárního Zlínského
podnikatele, ale také starosty města Tomáše Bati, které pronesl v době světové
hospodářské krize v roce 1932 – řekl:
„To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu.
Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.
V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme geniálních obratů a kombinací.
Potřebujeme stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat
bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic…"
To jsou slova sice osmdesát let stará, ale jako by se nám hodila do slovníku
dnešních dnů, při neustálém hledání příčin, kdo že za to vlastně může…
My sami si za to můţeme, a to kaţdý svým dílem.
Nepříznivý vývoj v eurozóně a v celé EU může mít významný vliv i na výsledek
krajských voleb v příštím roce.
Přesto při přípravě na krajské volby nesmíme polevit v hledání a prosazování
centrálních témat, která dokáží svým dopadem ovlivňovat kvalitu života v regionech.
Jedním z takových témat, které dle mého soudu ODS moc neřeší, je i kohezní
politika, neboli politika soudržnosti Evropské unie po roce 2014+, jejímž cílem by
mělo být vyrovnávat někdy až propastné rozdíly, které mezi jednotlivými evropskými
regiony existují.
Říkám to i s plným vědomím nebezpečí, že se v případě dalšího prohlubování
nepříznivého vývoje v eurozóně, který nelze zcela vyloučit, může stát, že Bruselu
dojdou peníze a nebude již co přerozdělovat. Avšak v opačném případě, při
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pozitivnějším evropském vývoji, musíme být dobře připraveni na další vlnu
přerozdělování unijních peněz.
Jelikož dané téma příliš nerezonuje v poslaneckých lavicích, dovolte, abych se
alespoň stručně vyjádřil k základním otázkám politiky soudržnosti pro budoucí
plánovací období.
Předně je nezbytné, abychom zvýšili její efektivitu, a proto je žádoucí nastavit
v letech 2014 až 2020 jiný model řízení, než-li je tomu nyní.
Podstatné je si uvědomit, že jednotlivé evropské fondy nejsou prostředkem
k dodatečnému posílení veřejných nebo soukromých rozpočtů.
Jde o cílenou finanční intervenci zaměřenou na naplnění strategických cílů rozvoje
ČR i regionů s měřitelnými efekty a dopady.
V Evropě, je 271 regionů na úrovni NUTS II, což jsou územní celky maximálně se
třemi miliony a minimálně s 800 000 obyvateli. Mezi nimi jsou přitom propastné
hospodářské rozdíly.
Jsem přesvědčený, že samotná kohezní politika nemá šanci tuto nerovnováhu
zvrátit, může však podněcovat podnikavost a vytvářet podmínky pro ekonomický růst.
V právě probíhajícím období se bohužel myšlenka na strategické působení kohezní
politiky nakonec poněkud ztratila existencí čtyřiadvaceti operačních programů a
působením osmnácti řídících orgánů, což významně snížilo její akceschopnost.
V České republice máme celkem osm regionů NUTS II, z nichž pouze Praha
přesahuje v tvorbě HDP na jednoho obyvatele evropský průměr.
Z ostatních regionů jen Střední Čechy a Jihovýchod dosahují ze tří čtvrtin
evropského průměru, ostatní české regiony se pohybují mezi 60 a 70 procenty.
Naším cílem by tedy mělo být podstatné přiblížení tohoto ukazatele k průměru
Evropské na regionální úrovni. Jaké změny kohézní politiky tomu mohou pomoci?
Určitě se musíme více zaměřit na konkrétní území tak, abychom řešili i místní
problémy a přispěli k využívání potenciálu, který daný region nabízí.
V praxi to znamená i finanční alokaci, speciálně zaměřenou na konkrétní územní
celky – například na region charakteru souměstí nebo naopak na převážně
venkovskou oblast.
Větší by měla být i flexibilita kohezní politiky, aby se setřely rozdíly mezi jednotlivými
zdroji financování a mohl být uplatněn takzvaný „Integrovaný přístup".
V nejbližší budoucnosti se proto počítá se zavedením Strategického rámce, který
dnes pokrývají Fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský
sociální fond, Evropský rybářský fond a Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova.
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Mezi členským státem a Evropskou komisí má být uzavřena Smlouva o rozvoji a
investičním partnerství, která stanoví závazky na státní a regionální úrovni.
Definuje cíle, jichž se má dosáhnout, a jakým způsobem se bude vyčíslovat a měřit
pokrok na cestě k jejich dosažení.
Určí i příděly státních zdrojů a zdrojů EU na prioritní oblasti a programy.
Úkolem vlády pro nové období bude především nastavit centrální koordinaci, stanovit
rozvojové cíle s ohledem na potřeby České republiky, potlačit resortismus a připravit
a prosadit efektivní model administrace.
V samotných regionech bude nutné zejména systematicky rozvíjet spolupráci nejen
mezi obcemi a městy ale i krajem.
Musíme být schopni vytvořit oproti současnému plánovacímu období efektivnější
administrativní model, než je tomu nyní.
Vyšší efektivnosti celého procesu v regionech je možné dosáhnout jak menším
počtem Operačních programů, tak i výrazným zjednodušením celého procesního
řízení.
To jsou základní myšlenky, z nichž by se podle mne mělo vycházet při koncipování
modelu řízení v budoucím plánovacím období v letech 2014 – 2020.
Principiálně bych si jej dovolil shrnout do dalšího sloganu Tomáše Bati z 30tých let minulého století, které je výstiţně pro současnou dobu a zní:
„Mysli globálně, jednej lokálně".
Právě odpovědný a hlavně kontinuální přístup k řešení celostátních i regionálních
problémů nás odlišuje od mnoha nových stran a politických formací, které vznikají
často jen proto, aby naplnily emocionálně motivované přání voličů po změně.
Tyto novodobé politické novotvary nejen že nedokáží díky nedostatečné a
nestrukturované členské základně a absenci odborníků ve svých řadách řešit
praktické problémy, ale často jsou schopny i během velmi krátké doby zklamat své
voliče svými zbabělými útěky od zodpovědnosti.
Nejlepší je příklad, a proto uvedu jeden ze svého okolí, který dobře znám.
V komunálních volbách ve Zlíně vznikla široká magistrátní koalice za podpory TOP
09+STAN, ZHN, KDU-ČSL,VV a zejména tzv. hnutí M.O.R., které získalo mimořádně
vysokou voličskou podporu. Zkratka znamená: „Hnutí za Morální Očistu Radnice".
Nicméně po ročním působení se místní organizace VV i M.O.R. rozhádaly a začaly
štěpit. Z městské rady odstupuje 1. náměstkyně primátora za M.O.R. společně
s dalším členem rady.
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S jistou nadsázkou se dá konstatovat, že po jednom roce politické práce hnutí
M.O.R. již nesymbolizuje avizovanou očistu, ale spíše původní význam tohoto slova,
tedy nemoc.
Z daného příkladu patrné, že pouhá změna pro změnu nemusí být pro občana
správnou volbou. Dobrým a předvídatelným řešením pro celou společnost je naopak
sázka na konzervativní hodnoty a jistotu. A to zejména platí pro dnešní dobu!
Nebojme se proto příštích krajských a senátních voleb.
Buďme pokorní, ale i zdravě sebevědomí.
Máme vybudovanou kvalitní členskou základnu a naše vnitrostranická struktura
funguje na profesionálním základě.
Můžeme se postavit za naše lidi, kteří vykonávají službu veřejnosti na celostátní
úrovni a navíc prodávat naše úspěchy v obcích a městech, kde máme kvalitní
starosty, místostarosty, radní i zastupitele.
Máme obrovský personální potenciál – z našich lidí kontinuálně vyrůstají schopní
političtí lídři. Proto jsem přesvědčen, že v nadcházejících krajských a senátních
volbách jsme pro naše občany dobrým řešením a správnou volbou.
Děkuji za pozornost!

