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Úvod 
 
Dne 1. prosince roku 2009 vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, a tím bylo ukončeno 
téměř deset let diskuzí o reformě Smlouvy o EU.  
 
Zachovává základ institucionální rovnováhy mezi orgány EU a zároveň posiluje úlohu 
Evropského parlamentu jako jedné ze dvou složek legislativního a rozpočtového orgánu. 
Řada ustanovení nové Smlouvy by mohla mít výrazný dopad na činnosti Výboru pro 
regionální rozvoj. Ovlivňují legislativní postupy, rozsah a systém správy regionální politiky a 
politiky soudržnosti. Regionální hledisko evropské správy nabývá na významu v několika 
fázích rozhodovacího procesu EU.  
 
 

1. Řádný legislativní postup a „Akty v přenesené 
pravomoci“ 

 
Lisabonská smlouva v první řadě změnila Evropský parlament v zákonodárný orgán na 
rovnocenné úrovni s Radou v oblasti strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Článek 177 
SFEU stanoví obecné uplatňování řádného legislativního postupu (postup 
spolurozhodování), který nahradí postup souhlasu používaný dříve.  
 
„…vymezí Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s 
Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů formou nařízení úlohu, přednostní 
cíle a organizaci strukturálních fondů, které mohou zahrnovat sdružování fondů. Týmž 
postupem se rovněž stanoví obecná pravidla na ně použitelná a nezbytná ustanovení pro 
zajištění jejich účinnosti a pro zajištění koordinace fondů mezi sebou navzájem a s dalšími 
existujícími finančními nástroji. 
 
Fond soudržnosti zřízený týmž postupem poskytne finanční příspěvky na projekty ve sféře 
životního prostředí a transevropských sítí v oblasti dopravní infrastruktury. 
 
Tato skutečnost značným způsobem rozšiřuje pravomoci Výboru pro regionální rozvoj, 
neboť jeho členům umožňuje předkládat pozměňovací návrhy ke všem návrhům Komise 
a/nebo ke společným postojům Rady.1 Parlament a výbor jsou ve všech fázích legislativní 
činnosti na rovnocenné úrovni s Radou, od příprav přes vyjednávání až po nezbytný 
kompromis ohledně právního předpisu. Změna legislativního postupu bude mít 
zvláštní význam konkrétně pro nadcházející rozhodnutí o obecném nařízení o 
strukturálních fondech po roce 2013, pro zřizování nového fondu soudržnosti a pro 
další nařízení týkající se fondů a Evropského seskupení pro územní spolupráci.2 Legislativní 
úloha Parlamentu a všechny postupy rozhodování v oblasti regionální politiky a politiky 
soudržnosti se tímto staly transparentnějšími a demokratičtějšími. 
 
 

                                                 
1  Řádný legislativní postup je stanoven v článku 294 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který nahrazuje 
článek 251 Smlouvy o založení Evropského společenství. 

2  Změna již měla dopad na přípravu návrhů nařízení Rady, kterým se mění stávající nařízení o obecných 
ustanoveních pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o určitá ustanovení týkající se finančního řízení 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti (třetí část balíčku 
zjednodušujících opatření týkajících se provádění strukturálních fondů). 
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Prováděcí nařízení vztahující se k Evropskému fondu pro regionální rozvoj a ke 
vše dalším nástrojům regionální politiky a politiky soudržnosti jsou v současné době 
přijímány postupem spolurozhodování v Parlamentu a Radě a bude tomu tak i nadále 
(článek 178 SFEU).  
 
Lisabonská smlouva dává postupu spolurozhodování jiný název, samotný postup však 
zůstává bez zásadních změn. Některé změny ve větší míře podporují institucionální 
postavení Evropského parlamentu. V souladu s novým řádným legislativním postupem 
přijímá Parlament – stejně jako Rada – v prvním a druhém čtení „postoj“, nejen 
„stanovisko“, jak tomu bylo dříve. Dále jako základ pro vyjednávání v dohodovacím řízení 
poslouží příslušné postoje Parlamentu a Rady ve druhém čtení – nikoli již společný postoj 
Rady a pozměňovací návrhy Parlamentu z druhého čtení. 
 
 
Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty 
 
Lisabonská smlouva zavádí zcela nový systém, co se týče předchozích postupů 
projednávání ve výborech. Nahrazují je „akty v přenesené pravomoci“ a „prováděcí akty“, 
které jsou popsány v článcích 290 a 291 SFEU. V prvním případě může zákonodárný orgán 
na Komisi přenést pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, jimiž se 
doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné, a v druhém 
případě je úloha Komise čistě výkonná, neboť je oprávněna – jsou-li pro provádění 
nezbytné jednotné podmínky – přijímat prováděcí akty.  
 
Akty v přenesené pravomoci dávají zákonodárnému orgánu právo zrušit přenesení 
pravomoci nebo vůči aktu vznést námitky – což jsou pro Parlament dva velmi 
významné nástroje legislativní kontroly. Z toho důvodu v současné době probíhají 
jednání mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o přesných podrobnostech uvedení 
těchto nových ustanovení do praxe. Článek 290 SFEU o aktech v přenesené pravomoci 
stanoví, že nařízení má být přijato pomocí řádného legislativního postupu. Avšak dokud 
nařízení nevstoupí v platnost, je nezbytné uzavřít prozatímní interinstitucionální dohodu 
nebo navrhnout konkrétní řešení legislativních aktů, jimiž bude zajištěno přesné vymezení 
přenesení pravomoci.  
 
V probíhajících jednáních byly odhaleny závažné rozdíly mezi orgány EU, jež je třeba 
vyřešit a získat tak společný právní základ pro činnost v následujícím měsíci. Zákonodárný 
orgán má zájem na tom, aby byla urychleně nalezena řešení těchto problémů a on mohl 
pokračovat v legislativní činnosti. Výbor pro regionální rozvoj – spolu s dalšími 
parlamentními orgány – bude však muset bedlivě sledovat probíhající diskuze mezi orgány, 
aby nebyla nijak dotčena moc, již Lisabonská smlouva svěřila subjektům Parlamentu a byla 
v plné míře zachována. Provádění Smlouvy je třeba považovat za proces, který trvá určitou 
dobu, a ukvapená dohoda by mohla ohrozit nové pravomoci Parlamentu. 
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2. Rozšíření působnosti regionální politiky a politiky 
soudržnosti  

 
Další zásadní změnou, kterou Lisabonská smlouva spolu s pozměněnými legislativními 
postupy přináší v oblasti politik soudržnosti, je posílení pravomocí Výboru pro regionální 
rozvoj pomocí dalších prostředků: Nyní EU výslovně rozpoznává „územní soudržnost“ jako 
všeobecný politický cíl spolu s hospodářskou a sociální soudržností.  
 
Čl. 3 odst. 3 Smlouvy o EU stanoví, že EU „podporuje hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost a solidaritu mezi členskými státy“. Kromě toho je Hlava XVII čtvrté části SFEU 
nyní věnována „hospodářské, sociální a územní soudržnosti“ a články 174–178, které 
nahradily bývalé články 158–162 Smlouvy o ES, regionálním politikám a strukturálním 
fondům.  
 
Dále jsou všechny tři aspekty politiky soudržnosti uvedeny jako oblasti sdílených 
pravomocí mezi Evropskou unií a členskými státy (čl. 4 odst. 2 písm.c) SFEU). 
 
Lisabonská smlouva uvádí definici „politiky soudržnosti“ (článek 174 SFEU), v níž znovu 
formuluje „snižování regionálních rozdílů“ a v porovnání s předchozími smlouvami 
poskytuje přesnější a výstižnější definici regionů, které v rámci regionální politiky 
potřebují zvláštní opatření, což je ještě důležitější: 
 
„V rámci dotyčných regionů je zvláštní pozornost věnována venkovským oblastem, 
oblastem postiženým průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou například 
nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a 
horské regiony.“  
 
Znamená to, že jakýkoli region, který splňuje jednu z výše zmíněných podmínek je 
automaticky považován za oprávněný získávat investice EU v rámci regionální politiky EU. 
Nedávný trend omezování regionální politiky a politiky soudržnosti pouze na 
nejchudší oblasti EU by tudíž měl být označen za neslučitelný s Lisabonskou 
smlouvou – což je významný ukazatel pro probíhající kontroverzní debatu o politice 
soudržnosti po roce 2013. 
 
Lisabonská smlouva jednoznačně vymezuje široké pole působnosti politiky soudržnosti, 
avšak přesnou definici nové koncepce „územní soudržnosti“ – což je nesporně složitý 
úkol – nepodává. Tato definice má však klíčový význam pro provádění politik soudržnosti v 
budoucnosti – aby bylo možné koncepci dotáhnout a převést ji do konkrétních a zacílených 
politických iniciativ. Rozsah, účel a provedení „územní soudržnosti“ závisí na politické vůli 
k jejímu navržení – stejným způsobem, jako tomu bylo při utváření hospodářské a sociální 
soudržnosti.  
 
Chceme-li v plné míře zohlednit specifické podmínky a možnosti daného území, je 
nezbytné, aby EU ovlivňovala místní a regionální důsledky svých hlavních odvětvových 
politik. Bezesporu to znamená zásadní krok vpřed pro úsilí regionálního výboru o začlenění 
koncepce soudržnosti do všech politik EU. Na jedné straně by tato skutečnost měla 
posílit jeho pravomoc hodnotit dopad dalších politik na hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost v celé EU. Na druhou stranu se význam politiky soudržnosti, coby 
nepostradatelné součásti hospodářské a sociální soudržnosti, stane zřetelnějším pro členské 
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státy, které by následně měly v mnohem větší míře zahrnout hlediska územní soudržnosti 
do svých odvětvových programů a národních strategických referenčních rámců. 
 
Úlohou Výboru pro regionální rozvoj je obhajovat a podporovat tuto novou koncepci 
začleňování soudržnosti ve vztahu k evropským, vnitrostátním a regionálním celkům. 
Lisabonská smlouva poskytuje příležitosti, jichž je třeba využít v politické praxi a 
dosáhnout tak pozitivních výsledků. Do popředí zájmů výboru by se mělo dostat 
„prošetřování" hlavních politických iniciativ co se týče dopadů na soudržnost. Zároveň by 
bylo užitečné, kdyby poslanci veřejně prokazovali, jakým způsobem politika soudržnosti 
přispívá k maximalizaci dopadů dalších priorit EU a jak povzbuzuje hospodářství. 
 

3. Rozšíření zásady subsidiarity a místní a regionální 
autonomie 

 
Lisabonská smlouva vyzývá vnitrostátní vlády k tomu, aby posílily územní aspekty svých 
politik, a nejen to. Nová koncepce „územní soudržnosti“ jde v ruku v ruce se třetí zásadní 
novinkou, která má vliv především na regionální politiku, a jíž je skutečnost, že při určování 
a provádění politiky soudržnosti bude na regionální a místní subjekty kladen větší zřetel. 
Subjekty toto zlepšení systému víceúrovňového řízení EU velmi uvítaly a očekávají, že bude 
uplatněno. 
 
Za  prvé, obecná zásada subsidiarity, kterou stanovuje čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU se 
nyní rozšiřuje na regionální a místní úroveň. 
 
Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné 
pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu 
jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.  
 
Tato myšlenka je rozvedena v Protokolu (č. 2) k Lisabonské smlouvě „o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality“. který klade velký důraz na regionální a místní orgány a na 
to, že je nezbytné, aby návrhy legislativních aktů přihlížely k zátěži „finanční nebo správní, 
dopadající na Unii, vlády členských států, regionální nebo místní orgány“ (článek 5). 
Z toho plyne, že posuzování dopadů legislativních návrhů by nyní mělo brát v potaz 
všechny úrovně orgánů.  
 
Lisabonská smlouva dále – a opět poprvé v historii – výslovně rozpoznává obecnou zásadu 
místní a regionální autonomie. Čl. 4 odst. 2 Smlouvy o EU stanoví, že „EU ctí rovnost 
členských států před Smlouvami a jejich národní identitu, která spočívá v jejich základních 
politických a ústavních systémech, včetně místní a regionální samosprávy“.  
 
Lisabonská smlouva završuje institucionální úlohu Výboru regionů (VR), neboť mu 
připisuje právo obrátit se na Soudní dvůr EU, a to ve dvou odlišných případech: za prvé, 
chce-li chránit vlastní institucionální výsady a za druhé, chce-li požádat o zrušení 
legislativních aktů EU, o nichž se výbor domnívá, že jsou v rozporu se zásadou subsidiarity 
(článek 263 SFEU). Toto právo je zakotveno v článku 8 výše zmíněného „Protokolu o 
používání zásad subsidiarity a proporcionality“:  
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„Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat o žalobách týkajících se porušení 
zásady subsidiarity některým legislativním aktem (…). Podle stejného článku může takové 
žaloby podávat rovněž Výbor regionů v případě legislativních aktů, pro jejichž přijetí 
Smlouva (…) stanoví, že má být konzultován.  
 
Funkční období Výboru regionů bylo prodlouženo ze čtyř na pět let a stejně tak se 
prodlužuje funkční období jeho předsedy ze dvou na dva a půl roku, díky čemuž se Výbor 
vyrovnal ostatním evropskými orgánům a rovněž rozvinul svoji schopnost ovlivňovat 
politická rozhodnutí. V oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti a 
strukturálních fondů je konzultace s Výborem regionů závazná (články 175, 177 a 
178 SFEU). Parlament může pro tuto konzultaci stanovit lhůtu. 
 
Je však třeba poukázat na skutečnost, že do ústavních předpisů členských států a jejich 
územního rozdělení pravomocí Smlouva přímo nezasahuje. V tomto ohledu zůstávají 
konkrétní dopady výše uvedených zmínek o regionálních a místních orgánech politickými 
vyjádřeními. 
 
Ustanovení týkající se místních a regionálních subjektů v procesu rozhodování v EU 
vyžadují, aby Evropský parlament – především Výbor pro regionální rozvoj – a 
Výbor regionů úzce spolupracovaly na zajištění trvalé a účinné konzultace s místními a 
regionálními orgány. Chceme-li v co největší míře využít praxi úplné regionální účasti, je 
nezbytné zásadním způsobem urychlit víceúrovňový dialog. 
 
V rámci toho může výbor rovněž poskytovat hodnotné rady s ohledem na vytvoření nové 
politiky EU pro města, která se formálně stala významnými partnery při hledání řešení 
řady problémů, s nimiž se regionální politika potýká. Johannes Hahn, kandidát na komisaře 
pro regionální politiku, při svém slyšení ve Výboru pro regionální rozvoj uvedl novou 
politiku pro města mezi třemi klíčovými politickými prioritami svého volebního období. 
 

 

4. Vnitrostátní a regionální parlamenty mají kontrolu nad 
dodržováním zásady subsidiarity  

 
Lisabonská smlouva zavádí nový systém včasného varování ze strany vnitrostátních 
parlamentů (článek 12 Smlouvy o EU) s cílem zajistit formální dohled nad uplatňováním 
rozšířené zásady subsidiarity, což by mohlo mít vliv na praktickou činnost Výboru pro 
regionální rozvoj. Protokol (č. 1) „o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii“ a 
články 6 a 7 protokolu č. 2 o zásadě subsidiarity a proporcionality obsahují podrobná 
pravidla tohoto postupu dohledu ex ante. 
 
V souladu s nimi musí vnitrostátní parlamenty obdržet návrh legislativního aktu ve stejnou 
dobu jako Evropský parlament a Rada. Poté, za normálních podmínek nejpozději do osmi 
týdnů ode dne doručení legislativního návrhu, mohou vnitrostátní parlamenty – nebo 
kterákoli komora vnitrostátního parlamentu – podat odůvodněné stanovisko, 
domnívají-li se, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity. Pouze u 
„náležitě odůvodněných naléhavých případů“ může Rada ohledně návrhu legislativního aktu 
rozhodnout ve lhůtě deseti dní (článek 4 protokolu (č. 1)).  
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Poprvé v historii tedy vnitrostátní parlamentní orgány získávají příležitost vyjádřit 
se k návrhům evropských právních předpisů nezávisle na svých vládách.  
 
Každý vnitrostátní parlament má dva hlasy. V dvoukomorovém parlamentním systému má 
každá komora jeden hlas. V tomto rámci by se regionální parlamenty s legislativní 
pravomocí mohly stát aktivními činiteli v rozhodovacím postupu EU. Tato možnost je 
proveditelná za předpokladu, že vnitrostátní parlamenty budou považovat za vhodné zapojit 
se do procesu a do konzultací.  
 
Je-li u navrženého legislativního aktu jednou třetinou hlasů přidělených vnitrostátním 
parlamentům (nebo prostou většinou u návrhů, které spadají do řádného legislativního 
postupu) vznesena námitka týkající se dodržování zásady subsidiarity, návrh musí být 
přezkoumán3. Evropský parlament obdrží nejen odůvodněné stanovisko vnitrostátních 
parlamentů, ale i reakci Komise. Pokud bude v řádném legislativním postupu na základě 
zmíněných předložených dokumentů v Parlamentu pomocí prosté většiny členů (a v Radě 
55% většinou členů) rozhodnuto, že návrh je skutečně v rozporu se zásadou subsidiarity, 
návrh je zrušen.  
 
Stejně jako u ostatních nových ustanovení Lisabonské smlouvy je nutné přesné podrobnosti 
operačních vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty ještě 
vymezit. Například je nutné přesně určit lhůty a jednací řády pro odůvodněná stanoviska, 
která může podat až 27 vnitrostátních parlamentů, především s ohledem na časový rámec 
stanovený Lisabonskou smlouvou. Je možné, že Výbor pro regionální rozvoj bude muset 
přesněji než dříve vymezit časový plán pro každou legislativní úpravu a co nejdříve jej 
předat vnitrostátním parlamentům. Pro dosažení účinného legislativního dialogu na této 
úrovni bude třeba zajistit neustálý tok transparentních informací. 
 
Chceme-li být schopni dostát ustanovením Lisabonské smlouvy, bude z obecného pohledu 
rozvíjení postupu konzultace mezi regionálními a vnitrostátními parlamenty a 
Evropským parlamentem představovat skutečnou výzvu. Z předchozích zkušeností 
rovněž vyplývá, že si řada parlamentů přeje předat svá stanoviska nejen k otázce dodržení 
zásady subsidiarity, ale i k podstatě legislativních návrhů. Další problém bude tedy rozlišení 
stanovisek, která se týkají subsidiarity, od připomínek k podstatě návrhů, a rozhodování o 
tom, jakým způsobem budou vyhodnoceny. Lisabonská smlouva tento aspekt jednoznačně 
nepopisuje, avšak politické úsilí by mohlo směřovat k jeho řešení, které umožní dotažení 
legislativního návrhu do konce. V každém případě bude včasné porozumění výhradám 
vnitrostátních parlamentů prospěšné, ne-li pro budoucnost právních předpisů rozhodující.4 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Článek 68 SFEU stanoví, že u návrhů předložených ke strategickým pokynům v prostoru svobody, bezpečnosti 

a spravedlnosti tvoří hranici čtvrtina hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům. 
4  Usnesení Evropského parlamentu (T6-0388/2009) o „vývoji vztahů mezi Evropským parlamentem a 

vnitrostátními parlamenty v rámci Lisabonské smlouvy“ ze dne 7. května 2009 rovněž předpokládá 
systematické sledování předlegislativního dialogu mezi vnitrostátními parlamenty a Evropskou komisí 
(tzv. Barrosova iniciativa). 
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Výbor pro regionální rozvoj, který je pověřen udržováním vztahů s regiony jménem 
Evropského parlamentu, by do tohoto procesu mohl přispět posílením spolupráce 
s regionálními, místními i vnitrostátními politickými představiteli, a, bude-li to vhodné, i 
tím, že bude výsledky předávat dalším výborům a orgánům Evropského parlamentu. Díky 
svým zkušenostem a síti vztahů by výbor měl být schopen pomoci dalším výborům, které 
se možná doposud na regionální dopady svých politik nezaměřily. K tomu je však 
samozřejmě nezbytné upravit přidělování lidských, administrativních a finančních zdrojů 
služeb Parlamentu. 
 
Výbor pro regionální rozvoj rozšiřuje pravomoci Evropského parlamentu v oblasti 
regionálních politik, ale rovněž může podpořit úsilí vnitrostátních parlamentů o lepší 
kontrolu nad řízením strukturálních fondů ze strany jejich vlád. Doposud to pro ně 
byl obtížný úkol, neboť jim v této oblasti chybí informace a odborné znalosti.  
 
Na obecnější úrovni je nutné posílit soulad mezi vnitrostátními a evropskými 
politikami a tím usilovat o lepší provádění a účinnost regionální politiky. Výbor pro 
regionální rozvoj by na základě požadavků Lisabonské smlouvy na víceúrovňové řízení mohl 
rovněž prosazovat myšlenku pořádat společné debaty mezi vnitrostátními parlamenty 
a Evropským parlamentem o politických (a rozpočtových) prioritách. 
 

5. Další ustanovení Lisabonské smlouvy s možným 
dopadem na regionální politiku  

 
Existují další ustanovení Lisabonské smlouvy, která mohou mít dopad na regionální politiku. 
Členové Výboru pro regionální rozvoj mají přednostní pověření následující citlivá témata 
sledovat a podle potřeby je s orgány na místní, regionální a vnitrostátní úrovni 
přezkoumávat. 
 

5.1. Státní podpora a nejvzdálenější regiony 
 
Lisabonská smlouva přináší nová ustanovení pro regionální podporu poskytovanou 
členskými státy. Předchozí Smlouva o ES vyčleňovala podporu, jež byla poskytována 
hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky Německo postižených rozdělením 
Německa. Čl. 107 odst. 2 písm. c) SFEU toto ustanovení pozměňuje a zaručuje možnost jej 
zrušit: 
 
„Pět let po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost může Rada na návrh Komise přijmout 
rozhodnutí, jímž se toto písmeno zruší.“ 
 
Výbor pro regionální rozvoj po dlouho dobu obhajuje zvláštní postavení nejvzdálenějších 
regionů. Toto postavení je potvrzeno ve článcích 349 a 355 SFEU.  
 
Na nejvzdálenější regiony je kromě toho výslovně poukazováno v ustanoveních týkajících 
se státní podpory. Na základě opakovaných doporučení ze strany Evropského parlamentu 
bylo posíleno znění předchozí smlouvy, a tudíž čl. 170 odst. 3 písm. a) SFEU nyní umožňuje 
„podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní 
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úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností, jakož i rozvoji regionů uvedených v článku 3495, s 
ohledem na jejich strukturální, hospodářskou a sociální situaci". 
 
Uvedená ustanovení mají velký význam ve vztahu k debatě o postavení nejvzdálenějších 
regionů a o jejich sporném zařazení do obecného rámce evropské politiky soudržnosti, 
neboť znovu formulují skutečnost, že tyto regiony potřebují specifická politická opatření, 
která nebudou vycházet z pouhých hospodářských úvah a kalkulací. 
 

5.2.  Služby obecného (hospodářského) zájmu 
 
Dalším aspektem, jehož důležitost pro evropské politiky obecně a zejména pro regionální 
politiky narůstá, je význam služeb obecného hospodářského zájmu pro hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost EU. Článek 14 SFEU zdůrazňuje „jejich význam při podpoře 
sociální a územní soudržnosti“. Podle Smlouvy nesou za služby obecného hospodářského 
zájmu společnou zodpovědnost EU a členské státy, a počítá se i s úlohou regionálních a 
místních orgánů, které určují své potřeby a následně je sjednávají, naplňují a sledují. 
 
Lisabonská smlouva nově stanovuje, že nařízení, jimiž se zavádí zásady a podmínky pro 
poskytování, zadávání a financování služeb obecného hospodářského zájmu je třeba určit – 
aniž by byly dotčeny pravomoci členských států – v rámci řádného legislativního 
postupu. 
 
Za povšimnutí stojí skutečnost, že Smlouva zmiňuje služby obecného hospodářského 
zájmu, avšak protokol (č. 26) Lisabonské smlouvy je věnován širšímu kontextu služeb 
obecného zájmu. Protokol ani Smlouva neuvádí přesnou definici toho, v čem spočívá 
jeden nebo druhý typ služby, což ponechává spornou politickou otázku s vážnými důsledky 
zejména na místní a regionální úrovni, kde jsou tyto služby poskytovány, nezodpovězenou. 
Výbor pro regionální rozvoj by měl velký zájem na tom, aby aktivním přičiněním dospěl 
k vyjasnění této otázky, a opodstatnil tak význam veřejných a soukromých činností v tomto 
odvětví, jehož význam narůstá. 
 
Protokol (č. 26) zdůrazňuje ústřední úlohu „regionálních a místních orgánů při poskytování, 
pořizování a organizování služeb obecného hospodářského zájmu, aby tyto služby co 
nejlépe odpovídaly potřebám uživatelů“ (článek 1). Tato ustanovení doplňuje Listina 
základních práv Evropské unie, která není součástí Lisabonské smlouvy, avšak na 
základě čl. 6 odst. 1 Smlouvy o EU má stejnou právní hodnotu jako Smlouva. Potvrzuje 
význam místních a regionálních subjektů (preambule) a zároveň trvá na tom, že je 
všeobecně důležité zajistit široce rozšířený přístup ke službám obecného 
hospodářského zájmu coby základní cíl každé konkrétní politiky EU. 
 
Tematická sekce B Evropského parlamentu nedávno na základě žádosti Výboru pro 
regionální rozvoj, kvůli narůstajícímu významu – s nímž roste i rozporuplnost – tohoto 
tématu a z důvodu jeho přímého propojení s regionální politikou zadala vypracování 
rozsáhlé studie v této oblasti. Očekává se, že studie s názvem Vzájemný vztah mezi 
strukturálními fondy a poskytováním služeb obecného zájmu a služeb obecného 
hospodářského zájmu a možnost přeshraničního uplatnění bude dokončena a členům 
Výboru pro regionální rozvoj předložena v létě roku 2010.6  

                                                 
5  Guadeloupe, Francouzská Guayana, Martinik, Réunion, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Azory, Madeira a 

Kanárské ostrovy.  
6  Studie byla zadána v otevřeném výběrovém řízení, které spravuje Tematická sekce B. 
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Studie připraví analýzu definice, financování a poskytování služeb obecného zájmu ve všech 
27 členských státech a mělo by z ní vyplynout, do jaké míry jsou strukturální fondy 
využívány, co se týče naplnění cílů investic, včetně financí určených na přeshraniční 
spolupráci v této oblasti. 
 

5.3. „Posílená spolupráce“ 
 
Lisabonská smlouva upravuje podmínky posílené spolupráce mezi členskými státy EU 
v případě, že ne všechny, ale pouze některé členské státy chtějí navázat spolupráci 
v konkrétní politické oblasti (čl. 20 odst. 2 Smlouvy o EU a články 326–334 SFEU). 
Podmínkou je účast alespoň devíti členských států. Dále je nezbytné před zahájením 
posílené spolupráce jako obecně platné pravidlo zohledňovat předpoklady pro územní 
soudržnost, neboť Smlouva zdůrazňuje: „Tato spolupráce nesmí narušovat … 
hospodářskou, sociální a územní soudržnost“ (článek 326 SFEU).  
 
Tato podmínka odráží nové pojetí „územní soudržnosti“ coby obecného cíle EU a 
horizontální koncepce s dopadem na řadu odvětvových politik. Je třeba ji mít na paměti 
v průběhu konkrétních postupů rozhodování o politických opatřeních a zároveň při vybírání 
typu spolupráce, již se členské státy rozhodnout navázat. 
 
Teoreticky by některé součásti regionální politiky a politiky soudržnosti mohly být v 
posílené spolupráci vhodně využity určitými skupinami členských států, například těmi, 
které spolupracují s Fondem soudržnosti. Vzhledem k dalším rozšířením v budoucnosti a ke 
všeobecné reformě politik soudržnosti by mohl být upřednostňován flexibilnější přístup 
k politické spolupráci. 
 
 
Avšak situace, kdy posílení spolupráce vede k příliš vysoké míře rozlišování mezi členskými 
státy, je v přímém rozporu se samotnou koncepcí hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Z toho vyplývá, že pokud by byla zohledněna posílená spolupráce, pak 
by klíčový úkol Výboru pro regionální rozvoj spočíval v udržování správné 
rovnováhy mezi soudržností všech a spoluprací některých, jejž lze přirovnat ke 
stávající úloze obhajování správné rovnováhy mezi územní a sociální soudržností na straně 
jedné a hospodářským růstem a konkurenceschopností na straně druhé. 
 

5.4. Nové právo Parlamentu podat podnět k přezkoumání Smlouvy  
 
Článek 48 Lisabonské smlouvy rozšiřuje právo podat podnět k budoucímu přezkoumání 
Smlouvy i na Evropský parlament a uznává právo Parlamentu být součástí konventu, který 
se bude úkolem zabývat. Rozhodne-li Rada, že svolat konvent a přezkoumat Smlouvu 
v rámci mezivládní konference není třeba, Parlament k tomuto rozhodnutí musí rovněž dát 
souhlas. 
 
Evropská integrace je dynamický proces a zásadní debata o politice soudržnosti po roce 
2013 již probíhá, je tedy pravděpodobné, že revize Lisabonské smlouvy v budoucnosti 
budou mít vliv na regionální politiky – proto by je měl Výbor pro regionální rozvoj bedlivě 
sledovat. Nové postupy pro přijímání změn umožňují poslancům Evropského 
parlamentu sehrát aktivnější úlohu, jíž by mělo být v plné míře využito 
k zabezpečení ústředních součástí moderní politiky soudržnosti tak, jak ji 
stanovuje Lisabonská smlouva. 
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5.5. Nové rozpočtové pravomoci Parlamentu a budoucnost politiky 
soudržnosti 

 
V neposlední řadě Lisabonská smlouva zavádí nový rozpočtový proces, který Parlamentu 
svěřuje pravomoci nad všemi aspekty rozpočtu EU (články 313–316 SFEU). Rada a 
Parlament se musí v rámci vlastních zdrojů dohodnout na plánování výloh, jež je následně 
právně závazné. Upouští se od rozlišování mezi povinnými a nepovinnými výdaji a rozpočet 
jako celek musí být společně přijat Parlamentem i Radou.  
 
Zjednodušený rozpočtový proces předpokládá pouze jedno čtení v každém orgánu a 
v případě, že při nich není v Parlamentu a Radě dosaženo shody, je svolán dohodovací 
výbor, který nalezne kompromis. Právě vytvoření dohodovacího výboru otevírá 
výborům Parlamentu nové cesty k možnostem proaktivního vyjednávání.  
 
Velký podíl rozpočtu EU je vyčleněn na územní soudržnost, což je klíčová oblast, 
v níž by Výbor pro regionální rozvoj měl posílit svůj vliv navázáním užší spolupráce 
s Rozpočtovým výborem – možná na společných zasedáních – a zajištěním odpovídajícího 
zastoupení na zasedáních dohodovacího výboru. Výbor by měl bedlivě sledovat ustavení 
delegace Parlamentu pro tato zasedání a zajistit, aby její členové podávali řádné informace 
o aktuálním stavu jednání, neboť v souladu s novým postupem se jednání (v dohodovacím 
výboru) bude odehrávat za zavřenými dveřmi, a nikoli jako dříve, kdy bylo první a druhé 
čtení zcela transparentní. Skutečnost, že je nezbytné v jednom čtení dosáhnout 
kompromisu ohledně rozpočtu dokládá, že Lisabonská smlouva z obecného hlediska 
upřednostňuje užší spolupráci mezi legislativními a rozpočtovými orgány, což je tendence, 
která by mohla posílit vliv Parlamentu na vytyčování politických priorit, které souvisí 
s rozpočtovými důrazy. Smlouva upravuje nový postup pro roční rozpočtový proces, měla 
by se však používat i u přijímání opravných rozpočtů a schvalování převodů v rámci nové 
interinstitucionální dohody.7  
 
Změny v rozpočtovém procesu vyžadují, aby bylo finanční nařízení přizpůsobeno a 
určovalo, jakým způsobem má být rozpočet přijímán a plněn. Lisabonská smlouva stanoví, 
že k tomu dojde v souladu s řádným legislativním postupem (článek 322 SFEU). Orgány 
EU a členské státy musí spolupracovat s finančním nařízením a tím zajistit zodpovědné 
nakládání s penězi daňových poplatníků. V řadě členských států se objevují problémy 
s kontrolou výdajů v rámci strukturálních fondů, a Výbor pro regionální rozvoj by se tudíž 
měl zaměřit na vytvoření pravidel, jimiž budou sjednoceny způsoby finančního řízení a 
auditu. Kromě toho je možné zastaralé pasáže stávajícího finančního nařízení přizpůsobit 
nařízením o strukturálních fondech, jež byla přijata v průběhu posledních let a která již 
zajišťují jednodušší a lépe koordinovanou finanční správu. 
 
Lisabonská smlouva navíc zavádí právní závaznost víceletého finančního rámce. Bude 
přijímán Radou (jednomyslně) poté, co obdrží souhlas Evropského parlamentu (který se 
usnáší většinou hlasů všech svých členů, článek 312 SFEU); a platí pro každý roční 
rozpočet. Výbor pro regionální rozvoj by se s ohledem na to, že se v tomto případě 
uplatňuje schvalovací postup, měl ještě více zaměřit na přezkum finančního nařízení s cílem 
zavést lepší pravidla pro politiku soudržnosti, neboť Parlament zde v rámci postupu 
spolurozhodování zaujímá silnější postavení. Tento proces probíhá nyní, ještě před 
uzavřením dohody o příštím finančním rámci. 

                                                 
7  Evropský parlament kromě toho přijal „přechodné pokyny týkající se postupů v rozpočtových záležitostech s 

ohledem na vstup Lisabonské smlouvy v platnost“ (usnesení T7-0067/2009 ze dne 12. listopadu 2009) do 
doby, než tato dohoda vstoupí v platnost. 



Dopad Lisabonské smlouvy na regionální politiku 
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Závazný charakter víceletého rámce omezuje pravomoci těch, kteří se zasazují o 
rozpočtovou flexibilitu. Jedním ze způsobů, jak znovu dosáhnout určité míry flexibility 
v rozpočtových otázkách by mohlo být posílení flexibility mezi okruhy víceletého 
rozpočtového plánu a zkrátit trvání finančního rámce. Parlament již požádal o zkrácení 
plánovacího období ze sedmi na pět let.8 
 
Je zřejmé, že debata o rozpočtu EU po roce 2013 bude mít zásadní dopad na budoucnost 
politiky soudržnosti. Ustanovení Lisabonské smlouvy týkající se nových evropských 
pravomocí v oblastech, jako jsou vnitřní a bezpečnostní politiky nebo změna klimatu, budou 
vyžadovat významný přesun finančních prostředků na tyto politiky.  
 
Řada členských států se potýká s vážnými rozpočtovými schodky, je tedy 
nepravděpodobné, že celkový rozpočet EU bude v blízké budoucnosti navýšen. Dojde k jeho 
restrukturalizaci a pravděpodobně i k zásadním úpravám podílu zdrojů, jež jsou 
v současnému době přiděleny na jednotlivé politiky. V souvislosti s tím ve velké míře roste 
význam odhodlání Výboru pro regionální rozvoj zachovat podporu politice soudržnosti a 
jejích finančních zdrojů a s ním související činnost. Lisabonská smlouva podporuje 
rozšířenou koncepci politiky soudržnosti a tím nabízí řadu právních argumentů ve prospěch 
zachování stávajícího podílu rozpočtu EU. 

                                                 
8  Parlament rovněž obhajoval možné prodloužení a přizpůsobení stávajícího finančního rámce do roku 

2015/2016, jímž by byl zajištěn hladký přechod na pětiletý systém a zohledněna skutečnost, že v letech 
2010/2011 má proběhnout hodnocení stávajících legislativních programů v polovině období. 
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Závěr 
 
Lisabonská smlouva může být pro evropskou regionální politiku zdrojem značného pokroku 
a dává Evropskému parlamentu – tudíž i Výboru pro regionální rozvoj – možnost ujmout se 
řízení v pozici plnohodnotného zákonodárného orgánu. Smlouva otevírá členům výboru 
nové příležitosti v několika fázích rozhodovacího procesu EU – od počátečních koncepcí přes 
stádium jednání až po rozhodující legislativní postupy. Měli by těchto nových příležitostí 
využít k prosazování právních předpisů v budoucnosti a k uplatňování vlivu na politická a 
rozpočtová rozhodnutí od samého počátku. 
 
Řada klíčových aspektů Smlouvy předpokládá, že regionální politika sehraje v evropské 
integraci ústřední úlohu. Členové výboru by měli důrazně rozvíjet novou horizontální 
koncepci „územní soudržnosti“. Politika soudržnosti představuje základní nástroj EU, 
který určuje a mobilizuje územní potenciály a zabývá se územními dopady vyvolanými 
evropskou integrací. Chce-li však regionální politika svůj vliv uplatňovat v takové míře, jak 
to předpokládá Lisabonská smlouva, musí být efektivní a její politické priority je třeba úzce 
provázat se strategií EU do roku 2020. 
 
Lisabonská smlouva ve větší míře zohledňuje úlohu regionálních a místních subjektů, což je 
záležitost politické a demokratické nutnosti, a tím posunuje EU blíže k občanům.9 
Vzhledem k okolnostem vedoucím ke vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, především 
s ohledem na hrozící nebezpečí nedostatku demokratické legitimity, je pro úspěšný 
střednědobý a dlouhodobý rozvoj EU obecně a konkrétně pro účinné určení a provedení 
regionálních politik nezbytně nutné zavést ve větší míře transparentní a víceúrovňový 
systém Lisabonské smlouvy s pevnějším postavením Evropského parlamentu. 
 
Výbor pro regionální rozvoj má v tomto kontextu vedoucí úlohu, při podporování koncepce 
začleňování soudržnosti i v zastupování Evropského parlamentu na místní, regionální, 
vnitrostátní a evropské úrovni. Toto zvláštní postavení by mělo být zhodnoceno při 
posilování vztahů s regionálními a místními vládními subjekty a v případě potřeby při 
poskytování pomoci ostatním subjektům Parlamentu v této oblasti. Konkrétně je důležité, 
aby členové regionálního výboru – zejména zpravodajové a stínoví zpravodajové – byli 
dobře informováni o probíhajících debatách ve vnitrostátních parlamentech i v místních a 
regionálních vládních orgánech, a mohli tak správně a včas vyhodnotit, jaké lze od těchto 
subjektů očekávat příspěvky. Chceme-li předejít zpožděním nebo dokonce zablokování 
právních předpisů EU, rozhodující význam bude mít účinná víceúrovňová spolupráce.  
 
Dodržování Lisabonské smlouvy směřuje ke zvýšení úsilí v oblasti politiky 
soudržnosti, nikoli k jeho polevení. Provádění Smlouvy je nyní v počátcích a bude 
potřebovat čas. V zájmu demokratické a účinné regionální politiky by Výbor pro regionální 
rozvoj měl potvrdit své formální postavení a rozšířený rozsah svých povinností v průběhu 
současných jednání o provádění Smlouvy a o jednacím řádu Evropského parlamentu.10 
V praxi by měl všem účastníkům regionální politiky nabízet pevné partnerství a zasazovat 
se o integrovanou koordinaci politik na více úrovních, která poslouží jako nástroj 
k urychlení agendy EU do roku 2020. Hlavní záměr by měl spočívat v zajištění toho, aby 
cíle regionální politiky a politiky soudržnosti byly náležitě zohledňovány v ostatních hlavních 
politikách EU. 
 

                                                 
9  Tuto skutečnost potvrzuje i zavedení „iniciativy občanů“ v čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU, která dává jednomu 

milionu občanů pocházejících ze značného počtu členských států možnost vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci 
svých pravomocí předložila jakýkoli vhodný návrh, který je podle mínění občanů nezbytný pro provádění 
Smlouvy. 

10  Za tímto účelem se může zaměřit na priority vyjádřené v nelegislativním usnesení „o nové úloze a úkolech 
Parlamentu podle Lisabonské smlouvy” ze dne 7. května 2009 (které vychází ze stanoviska Výboru pro 
regionální rozvoj, A6-0145/2009).  



 




