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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ 

Legislativní pozadí

Návrh Komise na obecná ustanovení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF) a Kohezního fondu vytváří obecný základ pro  
reformu strukturálních fondů. „Kohezní legislativní balík“ se skládá z nařízení pro Evropský 
fond pro regionální rozvoj (ERDF)1, nařízení pro Evropský sociální fond (ESF)2, nařízení pro 
kohezní fond3 a nařízení pro vytvoření rámce pro přeshraniční úřad, který by řídil programy 
spolupráce.4

V únoru 2004 předložila Komise dva návrhy zaměřené na ambiciózní kohezní politiku pro 
rozšířenou Unii 27 nebo více států. Za prvé bylo v návrhu finančních perspektiv rozšířené 
Evropské unie s 27 členskými státy pro období 2007 – 2013 [COM(2004)0101] navrženo 
přidělení částky 336,1 miliardy eur (což se rovná 373,9 miliard eur před finančními převody 
do navrhovaných jednotných nástrojů pro venkov a rybolov) na podporu tří priorit 
reformované kohezní politiky. Za druhé, třetí kohezní zpráva [COM(2004)0107] předložila 
návrh na priority a systém poskytování nové generace programů v rámci kohezní politiky pro 
období 2007 – 2013.

Návrh na obecná ustanovení týkající se ERDF, ESF a Kohezního fondu rozlišuje mezi ERDF, 
ESF a Kohezním fondem na jedné straně a podporou pro rybolov, zemědělství a životní 
prostředí v rámci financování „ochrany a řízení přírodních zdrojů“ na straně druhé. Komise 
tudíž navrhla, aby od období 2007 – 2013 byla pomoc pro rybolov soustředěna do nového 
Evropského fondu pro rybolov (EFR), který nahradí stávající Finanční nástroj pro orientaci 
rybolovu (FNOR). Tak bude rybolov financován z EFR odděleně pod samostatnou 
rozpočtovou hlavičkou. Komise předpokládá výdaje ve výši 7,6 miliardy eur pro SRP, z nichž 
4 963 000 000 bude přiděleno EFR.

Výzvy nové kohezní politiky 

Nutnost revidovat předpisy kohezní politiky je částečně způsobena nesmírnými výzvami 
plynoucími z rozšíření. Rozšíření bude mít značný vliv na zacílení opatření spadajících pod 
cíl konvergence, který bude mít i nadále práh HDP na hlavu nižší než 75 % průměru EU.   
Podle třetí kohezní zprávy žije přibližně 92 % obyvatel nových členských států v regionech, 
kde je HDP na hlavu nižší než 75 % průměru 25 členských států EU. To bude mít dopad na 
18 regionů, které před rozšířením měly HDP na hlavu nižší než 75 % průměru HDP v EU a 
které již nebudou spadat pod prahové hodnoty cíle konvergence. Komise navrhla přechodný 
mechanismus, podle nějž by tyto „statisticky postižené“ oblasti měly spadat pod cíl 
konvergence až do konce roku  2013.

  
1 COM(2004)0495.
2 COM(2004)0492.
3 COM(2004)0494.
4 COM(2004)0496.
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Rozšíření je skvělou příležitostí pro celou Unii, ale vzhledem k 12,5 % snížení průměru HDP 
v Unii jakožto přímému důsledku přistoupení 10 nových členských států je jasné, že úkolem 
nové kohezní politiky je vypořádat se rychle a účinně s významnými sociálně-ekonomickými 
rozdíly, které existují v Unii 25 států.  

Směrem ke strategickému přístupu 

Jako odpověď na výzvy budoucí kohezní politiky navrhuje Komise novou architekturu 
založenou na strategickém přístupu, která by za plného zohlednění lisabonské a 
gothenburgské agendy provedla racionalizaci kohezní politiky tím, že by definovala její 
priority, zajistila koordinaci  se systémem hospodářské a sociální správy a umožnila 
pravidelnou a otevřenou revizi dosaženého pokroku. Komise tedy navrhuje, aby Rada přijala, 
po konzultacích Parlamentu na základě návrhu Komise, celkový strategický dokument, který 
by definoval jasné priority pro členské státy a regiony. Komise každoročně zveřejní zprávu 
shrnující zprávy o pokroku členských států. 

Prioritní témata  pro programy lze nalézt mezi třemi novými cíli kohezní politiky: 
konvergence, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, územní spolupráce. Pro 
všechny tyto cíle se navrhuje rozpočet ve výši 336,1 miliard eur (0,41 hrubého národního 
důchodu EU). 

Cíl konvergence bude zahrnovat regionální a národní programy z ERDF, ESF a Kohezního 
fondu, včetně zvláštního programu pro nejvzdálenější regiony, a rozpočet pro tento cíl bude 
264 miliard eur (78,5 %). Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost se bude skládat 
z regionálních programů z ERDF, národních programů z ESF a rozpočet na tento cíl bude 
57,9 miliard eur (17,2 %). Cíl územní spolupráce bude pokrývat přeshraniční a nadnárodní 
programy a vytváření sítí z ERDF s rozpočtem 13,2 miliard eur (3,94 %). 

Zjednodušení systému řízení a větší decentralizace odpovědnosti směrem k partnerům v 
členských státech, regionech a místních orgánech jsou jedny z nejambicióznějších cílů 
reformy. Programování se zjednoduší úpravou úloh různých činitelů: Rada přijme strategické 
směrnice, na jejichž základě vypracují členské státy strategické národní rámcové dokumenty, 
které projednají s Komisí. Komise pak přijme národní a regionální programy pro každý 
členský stát, ale stanoví pouze jejich priority. Zjednodušení programování bude podpořeno 
tím, že ERDF a ESF budou napříště spravovat pouze jeden fond na program oproti stávající 
situaci, kdy jsou programy hrazeny z více fondů. Financování programů bude přímo spojeno s 
hlavní oblastí působnosti každého fondu.   

Oprávněnost nároku a odvětví rybolovu 

Komise navrhuje, aby pro prioritu „konvergence” byly finanční zdroje vyčleněné na kohezní 
politiku rozděleny mezi členské státy podle metody založené na objektivních kritériích 
používané v době berlínského zasedání Rady (1999) (HDP na hlavu nižší než 75 % HDP 
Společenství) s dočasným zohledněním statistického dopadu rozšíření. Komise dále navrhuje, 
aby zdroje pro cíl  „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost” byly rozděleny mezi 
členské státy na základě ekonomických, sociálních a územních kritérií Společenství. Co se 
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týče třetího cíle, budou zdroje rozdělovány podle obyvatelstva žijícího v regionech, které jsou 
oprávněny žádat o finance, stejně jako podle celkového počtu obyvatel dotyčných členských 
států.

Vzhledem k tomu, že velká část finančních zdrojů pro rybolov byla převedena do EFR, bude 
úlohou strukturálních fondů doplňovat EFR. Podle čl. 3 odst. 3 návrhu podpoří pomoc z 
fondů hospodářskou diverzifikaci oblastí závislých na rybolovu směrem od tradičních 
činností. Při používání intervenčních kritérií kohezní politiky je nicméně nutno brát v úvahu 
charakteristický ráz společensko-ekonomických problémů v odvětví rybolovu, často 
způsobovaných mechanismy společné politiky rybolovu a vyčerpáním zásob. Odvětví 
rybolovu může zažívat dočasné krize i v relativně bohatých zemích. Navíc je třeba v souladu s 
návrhem Komise věnovat zvláštní a stejně velkou pozornost specifickým územním rysům 
typickým pro nejodlehlejší regiony Unie, řídce osídlená území na dalekém severu Unie stejně 
jako pro některé ostrovy, horské a příhraniční oblasti Unie.

Evropský parlament se vyzývá, aby odsouhlasil tento návrh, což znamená, že nemůže 
předkládat pozměňovací návrhy. Aby však byla zdůrazněna úloha, kterou mohou hrát 
strukturální fondy při podpoře EFR, navrhuje zpravodaj, aby byl výslovně zaveden pojem 
„regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ při podpoře restrukturalizace oblastí 
zasažených poklesem tradičních činností. To má odrážet skutečnost, že opatření k zachování 
rybářských oblastí přijatá v rámci Společné politiky rybolovu mohou stejně silně zasáhnout 
rybářské komunity v rámci oblastí cíle konvergence i mimo něj. V takovém případě se 
zpravodaj domnívá, že strukturální fondy mohou hrát důležitou roli při podpoře dopadu EFR. 

Závěry

Zpravodaj obecně vítá strategickou reformu kohezní politiky, která zřetelně vnáší racionalitu 
a transparentnost do organizace a používání strukturálních fondů. Zpravodaj rovněž souhlasí s 
Komisí, že je třeba dále decentralizovat odpovědnost směrem k partnerům v členských 
zemích, regionálních a místních orgánech. Na druhé straně, zpravodaj není přesvědčen, že 
zjednodušení řízení rovněž sníží administrativní obtíže, se kterými se potýkají zvláště 
nejchudší regiony, když se snaží využít strukturální fondy pomocí svých omezených 
administrativních zdrojů. 

Co se týče oddělení Evropského fondu pro rybolov od strukturálních fondů a přesunu 
strukturálního financování rybolovu převážně do EFR, zdá se, že je to dobrý výchozí bod pro 
efektivnější využití zdrojů a zvýšení transparentnosti financování. EFR bude financovat 
činnosti spojené s restrukturalizačními potřebami odvětví rybolovu stejně jako činnosti 
vedoucí ke zlepšení pracovních a životních podmínek v oblastech, kde rybolov stále hraje 
důležitou roli. Kromě toho budou strukturální fondy podporovat diverzifikaci venkovské 
ekonomiky a oblastí závislých na rybolovu směrem od tradičních aktivit. To vysvětluje 
funkce a doplňující úlohu různých fondů, které mají dopad na rybolov, ale nemělo by to mít 
nepříznivý vliv na celkovou úroveň financování, které je v současné době pro rybolov k 
dispozici ze strukturálních fondů včetně FNOR. 


