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SHRNUTÍ 

Dne 6. října 2011 předložila Evropská komise soubor návrhů nařízení, která mají 
reformovat politiku soudržnosti po roce 2013. Cílem této studie je kriticky a na základě 
prostudované dokumentace z oblasti výzkumu a politiky a modelování rozpočtu tyto návrhy 
posoudit a navrhnout doporučení, o která by Evropský parlament opíral své stanovisko při 
jednáních. Po úvodní kapitole, která podrobněji popisuje legislativní kontext, cíle, metodiku 
a strukturu studie, následuje dalších šest kapitol, v nichž jsou návrhy reformy analyzovány 
v rámci klíčových tematických bloků.  
Ve druhé kapitole jsou popsány budoucí podmínky pro způsobilost a přidělování, jež 
budou uplatňovány na základě politiky soudržnosti EU. V kapitole jsou použity údaje 
Eurostatu z konce února 2012. Vlivem trendu stávajícího regionálního hospodářského růstu 
a při použití průměrných hodnot pro EU 27 by se značně snížilo demografické vymezení 
regionů patřících pod cíl Konvergence v období 2014–2020. Způsob intervence se rovněž 
změní zavedením nové definice přechodového regionu, díky níž vznikne kategorie 
podporovaných oblastí, do níž bude spadat více než 11 % obyvatel EU 15. Celkově přinášejí 
návrhy rozpočtu do roku 2020 mírné snížení rozpočtu na politiky soudržnosti. Do značné 
míry je to způsobeno snížením výdajů na cíl Konvergence, přestože výdaje na tento cíl 
v přepočtu na jednoho obyvatele se mírně zvýší; výdaje na cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost výrazně vzrostou, a to celkově i v přepočtu na 
jednoho obyvatele, a výdaje na přechodové regiony se zvýší o polovinu. Míra podpory 
regionů spadajících pod cíl Konvergence se bude značně lišit od ostatních přechodových 
regionů: regiony patřící pod cíl Konvergence získají minimálně dvě třetiny prostředků, které 
jim byly přiděleny dříve, zatímco u ostatních přechodových regionů není mechanismus 
přidělování jasně specifikován. Klíčovou úlohu při určování výše přidělených finančních 
prostředků sehrají finanční stropy, a to především u nejméně vyspělých členských států. 
Strop navrhovaný u těchto zemí je výrazně nižší než v období 2007–2013 a má nepříznivé 
dopady na země s nižším růstem. 
Třetí kapitola shrnuje cíle politiky soudržnosti. V tomto ohledu Komise nenavrhla 
výrazné změny. Nový závazek Smlouvy vůči „územní“ soudržnosti je nyní vyjádřen 
explicitněji, ale stále není dobře definován, a v celém návrhu nařízení je kladen velký důraz 
na tematické cíle strategie Evropa 2020. Pokud jde o strukturu politiky, podle návrhů by 
mělo dojít k racionalizaci cílů, a to (pře)formulováním dvou klíčových „cílů“: investice pro 
růst a zaměstnanost ve všech regionech a územní spolupráce. Toto zjednodušení je 
zapotřebí prosazovat, jelikož napomáhá k rozlišení cílů politiky z různých kategorií regionů, 
jimž je podpora určena. Nicméně vzhledem k tomu, že ve společných ustanoveních chybí 
jasné prohlášení k cílům jednotlivých fondů a že termíny spojené s cíli („poslání“, „cíl“ a 
„úkoly“) jsou v různých nařízeních týkajících se fondů použity nejednotně, jsou cíle 
v právních předpisech zpracovány zmateně a nesourodě. 
Čtvrtá kapitola se zabývá územním rozměrem. Komise navrhuje, aby se prostřednictvím 
nástrojů řízených Komisí a zaměřených na územní rozvoj a integrované územní investice 
docílilo lokalizovanějších a integrovanějších zásahů; dále navrhuje integrovanější přístup 
k územnímu rozvoji v rámci plánování a strategičtější přístup k územní spolupráci. Členské 
státy jsou znepokojeny velkým množstvím shora stanovených pravidel, která jsou obsažena 
v ustanoveních, zejména záměrem zahrnout všechny územní nástroje do smluv a programů 
týkajících se partnerství a vyhrazením pěti procent finančních prostředků na rozvoj měst. 
Mimoto mají obavy z kapacity administrativy, které bude zapotřebí k uplatnění 
integrovaného územního přístupu. Obecněji řečeno vyvolává výrazné tematické zaměření 
návrhu nařízení a společného strategického rámce, a to zaměření na cíle strategie Evropa 
2020, odůvodněné obavy z toho, že k územnímu rozvoji a soudržnosti se již nebude 
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přistupovat strategickým způsobem. Tematické zaměření na strategii Evropa 2020 je 
problematické i z hlediska cíle „evropská územní spolupráce“, v jehož rámci musí programy 
často řešit složité kombinace potřeb a náročných úkolů. Navíc není jasné, jakým způsobem 
bude územní spolupráce v rámci smluv o partnerství a se smlouvami jiných členských států 
strategicky koordinována. 
Pátá kapitola s názvem strategická soudržnost a plánování se soustředí na návrhy 
nového rámce plánování a na tematické zaměření. Komise předložila návrh společného 
strategického rámce, v němž popisuje potenciální možnosti posílení strategické koordinace 
pomocí různých fondů a politik EU. Ovšem na vnitrostátní úrovni by politická 
zainteresovanost na dokumentu a jeho legitimita mohly klesnout, pokud se na jeho 
legislativním schvalování nebude formálně podílet Rada a Evropský parlament. Struktura 
strategického plánování se stala terčem kritiky, jelikož jí chybí územní rozměr a klade příliš 
velký důraz na strategii Evropa 2020. S tím souvisejí i obavy z nadměrného využívání 
smluv a centralizace, jakož i z uplatňování koordinačních mechanismů v oblastech, v nichž 
má EU omezené kompetence. Ačkoliv existují pádné argumenty pro větší koncentraci 
výdajù, návrhy na omezení výdajù – jak v rámci jednotlivých fondů, tak napříč všemi fondy 
– jsou složité a nesourodé a členské státy i jiné zúčastněné strany je důrazně zkritizovaly, 
jelikož dostatečně neodrážejí územní potřeby.  

Šestá kapitola analyzuje nový výkonnostní rámec coby součást programu zaměřeného 
na výsledky. Podmíněnost stanovená ex ante představuje klíčový prvek, ale tyto podmínky 
musí být zaměřeny na zvýšení účinnosti, spjaty s investicemi do politiky soudržnosti, 
omezeny co do počtu, musí zohledňovat zásadu subsidiarity a vycházet ze společné 
a konsensuální dohody. Účelem některých „obecných“ navrhovaných podmínek je zajistit 
spíše soulad s pravidly jiných politik EU než  skutečné splnění cílů programu. K rozšíření 
makroekonomické podmíněnosti z Fondu soudržnosti na strukturální fondy nejsou uvedeny 
dostatečné důvody. 

S podmíněností jsou úzce spjaty návrhy na výkonnostní rámec a výkonnostní rezervu. 
Pokud je cílem větší zaměření na výsledky, je nutný větší důraz na ukazatele „výsledků“ 
a nikoliv na výdaje či výstupy, jak je to navrženo v nařízení. Diskutabilní jsou i takové 
aspekty, jako je časové rozvržení přezkumu výkonnosti, kvalita údajů o výkonnosti, 
metodické otázky ohledně prokazování výkonnosti a riskování (pokusy o stanovení snadno 
dosažitelných cílů). Tomuto zaměření na výsledky je zapotřebí přizpůsobit monitorovací 
systémy. Vítaným prvkem by měla být navrhovaná ex ante stanovená podmíněnost 
existencí účinného systému ukazatelů hodnotících výsledky. Ovšem i společné ukazatele 
stanovené na úrovni EU by měly být jasně rozděleny na ukazatele výstupů a výsledků. Na 
základě návrhů hodnocení by měla být zajištěna řádná rovnováha mezi nutnou flexibilitou, 
díky níž by hodnocení bylo přizpůsobeno potřebám členských států, a požadavkem provést 
hodnocení v období, které by prokázalo efektivitu výdajů. Mohlo by se učinit více proto, aby 
všechny hodnotící zprávy byly na úrovni EU včas k dispozici veřejnosti.  
Pobídka formulovaná v právních předpisech, jež má členské státy v letech 2007–2013 
motivovat k posílení jejich administrativních kapacit určených k využívání fondů, je 
v legislativních návrzích na období 2014–2020 zdůrazněna. Návrh koncepce, v němž 
Komise stanoví, jak by měla být kapacita měřena, je však stále nedostatečně rozvinutý.  
Nový nástroj zaměřený na výkonnost představují společné akční plány, které uplatňují 
koncepci úhrady výdajů založenou na výstupech. Navzdory celé řadě potenciálních 
náročných úkolů, které zrcadlí úkoly související s výkonnostní rezervou, nabízí iniciativa 
prostor k testování různých možností, jak zvýšit důraz jednotlivých částí programů na 
výkonnost, a měla by být tedy podporována. V budoucnosti bude zapotřebí provádět 
systematické sledování a hodnocení, díky nimž bude možné se z této iniciativy poučit a 
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začlenit její prvky do jiných druhů opatření (jako je např. podpora infrastruktury ze zdrojů 
Evropského fondu pro regionální rozvoj).   
A konečně ještě otázka, o níž se návrhy nařízení a nedávné diskuse o reformě příliš 
nezmiňovaly, a to je způsob, jak posílit politický dialog na vysoké úrovni a odpovědnost za 
výkonnost na úrovni EU, zejména vůči Evropskému parlamentu. S cílem napravit tuto 
situaci se nyní navrhuje zavedení rámce EU pro odpovědnost za výkonnost. 
Sedmá kapitola se zabývá návrhy, které se týkají zjednodušení a věrohodnosti. Komise 
vynaložila značné úsilí k tomu, aby stanovením regulačních rámců a požadavků, které by 
byly pro řadu fondů společné, dosáhla zjednodušení, racionalizace a harmonizace systémů 
a pravidel. Další opatření jsou také přijímána za účelem lepšího zajištění zákonnosti a 
správnosti. Obecně kladou legislativní návrhy prvořadý důraz na zjednodušení z hlediska 
příjemců, zatímco zjednodušení, z něhož by těžili vedoucí vnitrostátních či regionálních 
programů, nejsou příliš patrná. Pro problémy vyplývající ze složité administrativy 
a chybovosti související s politikou soudržnosti není snadné najít řešení, ale je zapotřebí 
lépe vyvážit (často si konkurující) cíle spočívající ve zjednodušení, dosažení věrohodnosti a 
výkonnosti. Legislativní návrhy a jejich úpravy musí vycházet z ex ante prováděných 
posouzení účinků opatření a musí být v období 2014–2020 stále stejně přísně a průběžně 
sledovány a hodnoceny. 
Poslední kapitola shrnuje závěry studie a přináší doporučení k této politické oblasti, aby  
se postoj Evropského parlamentu zakládal na náležitých informacích.   

 Způsobilost a přidělování  
1. Evropský parlament by měl požádat Komisi, aby posoudila proveditelnost přezkumu 

způsobilosti v polovině období a zhodnotila rovněž možné způsoby, jak řešit problém 
značné proměnlivosti. 

2. Komise by měla být požádána, aby objasnila kritéria pro přidělování prostředků na 
základě rozlišování mezi přechodovými a rozvinutějšími regiony. 

3. Komise by měla objasnit své návrhy na určování výše prostředků a uvést, jak 
zamýšlí řešit nepříznivé dopady tohoto stanovování stropů. 

 Cíle 

4. Evropský parlament by měl usilovat o zavedení konkrétních objasnění právních 
předpisů a jejich změn; nové samostatné hlavy, případně nového samostatného 
článku popisujícího „cíle“, který by byl součástí společných ustanovení a specifikoval 
by cíle jednotlivých fondů společného strategického rámce; dalšího 
odstavce/odstavců do části označené „definice“ za účelem podrobnějšího popisu cílů 
a/nebo objasnění rozdílů mezi pojmy „mise“, „cíle“ a „úkoly“ a harmonizace 
terminologie používané v nařízeních o fondu s cílem zabránit záměnám 
a nekonzistentnímu používání termínů a nadpisů „mise“, „cíle“ a „úkoly“. 

 Územní rozměr  
5. Evropský parlament by se měl snažit posílit územní rozměr návrhu souboru právních 

předpisů. Konkrétně by měl společný strategický rámec zahrnovat specifický oddíl (a 
v rámci jednotlivých tematických cílů i pododdíly (příloha I návrhu společného 
strategického rámce)), který by byl věnován otázce územního rozměru, stanovil by 
územní zásady, priority a kroky, při čemž by vycházel z Územní agendy do roku 
2020, a určil by hlavní vazby mezi touto agendou a strategií Evropa 2020. U smluv 
o partnerství by se mělo vyžadovat, aby v nich bylo z hlediska strategie uvedeno, 
jak využívají zásahy politiky soudržnosti k tomu, aby v zájmu plnění cílů strategie 
Evropa 2020 a v souladu s Územní agendou uplatnily potenciál daného území a 
upevnily na regionální, vnitrostátní i evropské úrovni územní soudržnost. 
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6. Zprávy o provádění operačního programu by měly uvádět informace o územním 
rozdělování prostředků na subregionální úrovni (tj. hranice jednotek NUTS III/IV, 
případně nejnižší úroveň, na níž jsou údaje o činnosti automaticky shromažďovány 
v monitorovacích systémech), a to samostatně pro každý tematický cíl programu.  

7. Evropský parlament by měl prosazovat ustanovení regulačních předpisů, která by 
odkazovala na konkrétní územní nástroje uvedené ve smlouvách o partnerství 
(článek 14) a podle nichž by nebylo využívání územních nástrojů povinné, ale 
členské státy by při jejich využití musely náležitě zdůvodnit jejich relevantnost. Dále 
by měl Parlament – v zájmu poskytnutí větší flexibility členským státům v jejich 
přístupu k udržitelnému rozvoji měst – stanovit, že výše omezování výdajů by měla 
být na základě zdůvodnění potřeb členských států projednávána s Komisí a že 
požadovaný seznam měst by měl být orientační. 

8. Nařízení by měla vyžadovat, aby územní rozvoj vedený Společenstvím a integrované 
územní investice byly ve smlouvách o partnerství dokládány konkrétní dokumentací, 
jakož i následným ex ante prováděným hodnocením programů s náležitou 
administrativní kapacitou. 

9. V zájmu zajištění větší flexibility programů evropské územní spolupráce – pokud jde 
o tematické zaměření zásahů – by nařízení měla zvýšit počet tematických cílů, které 
lze sledovat, nebo snížit požadavek na koncentrování, a to na výši přidělených 
prostředků vyjádřenou v procentech (např. 75 %). Mimoto by měl být zabezpečen 
mechanismus koordinace smluv o partnerství členských států, které se podílí na 
evropské územní spolupráci, například „územní memorandum o porozumění“, 
v němž by byly vytyčeny hlavní prioritní oblasti spolupráce a zohledněny příslušné 
makroregionální strategie a strategie pro pobřežní oblasti. 

 Strategická soudržnost a plánování  
10. Společný strategický rámec by měla navrhnout Komise, pokud možno jako přílohu 

k obecnému nařízení, a po konzultacích s Výborem regionů a Evropským 
hospodářským a sociálním výborem by jej měla schválit Rada a Evropský parlament. 

11. Evropský parlament by měl zajistit, aby cíle politiky soudržnosti vytyčené ve 
Smlouvě, včetně „územního“ a „integrovaného“ přístupu, byly ve smlouvách 
o partnerství a v operačních programech náležitě zohledněny. Ze všeobecného 
nařízení by mělo jasně vyplývat, že smlouvy o partnerství a obzvláště operační 
programy by měly předně stanovit strategii, jejímž prostřednictvím by bylo možné 
plnit cíle EU týkající se hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Obsah těchto 
smluv a programů by měl být důkazem uplatňování „územního“ a „integrovaného“ 
přístupu a měla by v nich být rovněž zahrnuta ustanovení, díky nimž by bylo možné 
využívat programy čerpající z většího počtů fondů, včetně fondů společného 
strategického rámce, zvýšit strop stanovený pro křížové financování na alespoň 
10 % a v rámci prioritních os kombinovat investiční priority vyplývající z různých cílů 
všech fondů. 

12. Je nezbytné zabránit tomu, aby se obsahy smluv o partnerství a operačních 
programů překrývaly či vyskytovaly vícekrát. Bylo by zapotřebí zvážit, které prvky 
a druhy informací lze zahrnout pouze do programů, a zda by rozsah rozhodnutí 
Komise neměl být zúžen na některé klíčové aspekty smlouvy o partnerství. Při 
plánování a přijímání smluv o partnerství je navíc nutné citlivě přihlížet k územním 
specifikům a k ujednáním o správě, zejména v zemích, kde jsou pravomoci v oblasti 
regionálního rozvoje částečně či zcela převedeny na regiony.  

13. Nařízení by mělo obsahovat ustanovení, podle nichž by členské státy a regiony 
musely u každého z fondů společného strategického rámce zdůvodňovat vyšší 
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úroveň tematického zaměření a vysvětlovat, jak by toto zvýšení přispělo k dosažení 
vyššího kritického objemu u zvolených druhů investic. Toto zdůvodnění by mělo být 
uvedeno v operačních programech a podrobněji posouzeno v hodnoceních 
prováděných ex ante. 

14. Evropský parlament by měl vyžadovat, aby zpráva Komise o jednáních souvisejících 
s programy a výsledcích programů analyzovala zvýšení rozsahu tematického 
zaměření v členských státech a na úrovni EU ve srovnání s obdobím let 2007–2013. 

15. Přidělování prostředků z Evropského sociálního fondu by mělo vycházet z řádné 
analýzy potřeb a absorpční schopnosti jednotlivých území a mělo by se o něm  
rozhodovat na základě konsensu Evropské komise, členských států a regionů. 

 Výkonnostní rámec 

16. Evropský parlament by měl podpořit zavedení podmíněnosti stanovené ex ante. 
Nicméně argumenty pro uplatňování makroekonomické podmíněnosti jsou – 
z hlediska politiky soudržnosti – chabé, takže poukazují na nutnost tuto 
podmíněnost přehodnotit. Pokud se ukáže, že v důsledku velkých politických tlaků 
není zavedení této podmíněnosti proveditelné, pak by makroekonomická 
podmíněnost  neměla vést k povinným změnám ve smlouvách o partnerství či 
v programech a měla by se vztahovat na všechny platby směřující z rozpočtu EU do 
členských států.  

17. Evropský parlament by měl podporovat navrhovaný výkonnostní rámec/rezervu, 
pokud budou: mít vazbu na výsledky; prováděny v takovém období prováděcího 
harmonogramu, kdy lze důvodně očekávat podstatné výsledky; uplatňovány v 
kombinaci s věrohodnými informacemi o sledování a metodami hodnocení  a budou 
stanoveny pro vysoce kvalitní projekty. Nebudou-li stanoveny a plněny tyto 
podmínky (zejména týkající se údajů), pak bude obtížné vysvětlit administrativní 
zátěž, která s rezervou souvisí. 

18. Parlament by měl podpořit návrhy Komise na účinné systémy sledování a hodnocení 
založené na výsledcích a zaručit, že zásahem Rady nebude při jednáních oslabena ex 
ante stanovená podmíněnost založená na statistických systémech a ukazatelích 
výsledků. Bude-li zajištěn konzistentní přístup v rámci všech fondů, pak je zapotřebí 
podpořit i navrhované používání společných ukazatelů na úrovni EU a konkrétních 
ukazatelů stanovených pro jednotlivé programy na úrovni členských států. Evropský 
parlament by se měl postavit za návrhy Komise na posílení hodnocení a v zájmu 
zajištění informovaného rozhodování by měl v podstatě usilovat o maximální 
transparentnost a přístup ke všem výstupům z hodnocení. 

19. Komise by měla vypracovat účinná měřítka a účinné ukazatele, kterými by bylo 
možné měřit a sledovat aktuální stav a pokrok ve výkonnosti a kapacitě 
administrativy, což představuje zásadní úkol před zahájením příštího kola programů, 
k němuž dojde v roce 2014. 

20. Iniciativě zavádějící společný akční plán by se mělo dostat podpory, jelikož by 
v budoucnu mohla představovat užitečný precedenční příklad způsobu, jak zlepšit 
zaměření jednotlivých částí programu na výkonnost. 

21. Evropský parlament by měl vyžadovat, aby pro politiku soudržnosti byl co nejdříve 
vytvořen rámec EU pro odpovědnost za výkonnost, jehož součástí by bylo: 
každoroční předkládání zpráv Komise Parlamentu; každoroční rozprava v Radě a 
vzájemné hodnocení v rámci nové skupiny na vysoké úrovni; opětovné zaměření 
prováděcích zpráv členských států na výsledky. 
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22. Důraz mechanismů podávání zpráv na výkonnost by se měl zvýšit prostřednictvím: 
a) takového přezkumu výroční zprávy Komise o politice soudržnosti, který by vedl 
ke většímu zdůraznění otázky výkonnosti; b) přísnějších a závazných povinností řídit 
se v prováděcích zprávách členských států minimálními normami pro podávání zpráv 
o výkonnosti (což je specifikováno v nařízení a v pokynech Komise k obsahu zpráv) 
a c) vyšší transparentností, kterou by zajistila ustanovení právních předpisů, podle 
nichž by všechny roční prováděcí zprávy musely být v celém znění zveřejňovány na 
internetu, a to do června následujícího roku. 

 Zjednodušení a věrohodnost  
23. Vzhledem k velkému důrazu, který Komise ve svých návrzích klade na dosažení 

administrativních úspor příjemců, musí klíčovou prioritou Evropského parlamentu při 
vypracovávání změn v právních předpisech být zjednodušení každodenní 
administrativy pro řídící orgány, ovšem současně je třeba citlivě zohlednit rozličné 
administrativní systémy na vnitrostátní úrovni a úrovních regionálních. 

24. Postoj Parlamentu se musí opírat o informace vyplývající ze systematického 
hodnocení administrativních nákladů na reformu. Parlament by proto měl mít co 
nejdříve k dispozici externí studie Komise týkající se administrativních nákladů nebo 
by měly být co nejdříve zveřejněny a za účelem pravidelného hodnocení dopadu 
zjednodušovacích opatření v období 2014–2020 by mělo být zadáváno vypracování 
navazujících studií.  

25. Hlavním rysem rámce pro odpovědnost za výkonnost by mělo být zjednodušení. Je 
nutné zavést strukturovaný systém zpráv o účincích a výsledcích zjednodušovacích 
opatření v letech 2014–2020, které by Komise předkládala Evropskému parlamentu.  


