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Účel a oblast působnosti zprávy z vlastního podnětu

Tento pracovní dokument je podkladem pro diskusi o zprávě z vlastního podnětu „o 
připravenosti členských států EU na účinné a včasné zahájení nového programového období 
politiky soudržnosti“. 

Součástí přípravy na vypracování zprávy bude diskuse s odborníky, která se uskuteční dne 
23. září ve výboru REGI. Zpravodaj se setkal se zástupci Komise a Výboru regionů a sejde se 
také se zástupci členských států. Bude vypracována i stručná zpráva, aby byly k dispozici 
informace několika členských států o stavu jejich přípravy na provádění nové politiky 
soudržnosti. Návrh zprávy bude vypracován v návaznosti na tyto počáteční výměny názorů.

Zpravodaj by v souvislosti s touto diskusí rád vybídl členy výboru REGI a také vnější 
zúčastněné strany se zájmem o dané téma, aby k přípravě této zprávy z vlastního podnětu 
přispěli. V závěrečné zprávě předloží několik doporučení, která budou vycházet z diskusí o 
tomto tématu.

Tento pracovní dokument naznačí hlavní téma zprávy z vlastního podnětu a upozorní na 
některé konkrétní záležitosti, o nichž je třeba dále diskutovat. 

Výchozí informace

Evropská unie se vypořádává s náročnými hospodářskými a sociálními výzvami; členské státy 
a regiony se snaží znovu oživit své ekonomiky a vymanit se z krize. V této době hospodářské 
nejistoty může být financování v rámci politiky soudržnosti cenným přínosem a pomoci 
členským státům a regionům vytvářet pracovní místa, zvyšovat konkurenceschopnost a 
podporovat udržitelný růst. 

Politika soudržnosti v předcházejících programových obdobích účinně dosahovala svého cíle, 
kterým je snižování nerovností mezi regiony EU prostřednictvím podpory evropské integrace 
investicemi do infrastruktury, pracovních míst a podniků. 

Reforma politiky soudržnosti

Cílem probíhající reformy je posílit úlohu politiky soudržnosti jako hlavní evropské politiky 
veřejných investic, která má vytvářet stálý růst podporující začleňování. 

Politika soudržnosti je sladěna s víceletým finančním rámcem, tedy dlouhodobým rozpočtem 
EU, který se vztahuje na období sedmi let. Vzhledem k tomu, že platnost stávajícího 
víceletého finančního rámce v roce 2013 skončí a že je téměř schválen nový rámec na období 
2014–2020, jsou revidována rovněž pravidla upravující politiku soudržnosti. 

Litevské předsednictví potvrdilo svůj závazek dokončit vyjednávání o legislativním balíčku 
na programové období 2014–2020 co nejdříve, takže je naděje, že hlasování v Evropském 
parlamentu se bude moci uskutečnit na podzim 2013. V návaznosti na to může Evropská 
komise schválit vnitrostátní dohody o partnerství a operační programy, aby mohly být co 
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nejdříve přiděleny finanční prostředky.

Vyjednávání mezi Parlamentem, Radou a Komisí vnesla do návrhů právních předpisů, které 
budou upravovat politiku soudržnosti, mnoho změn, které jsou nastíněny v tomto pracovním 
dokumentu. Parlamentu se podařilo při jednáních prosadit mnoho významných zlepšení 
balíčku včetně většího zapojení místních a regionálních aktérů do fází plánování a provádění, 
větší flexibility a zaměření na otázky životního prostředí. 

Významné úvahy k diskusi 

Je zjevné, že členské státy se v tento okamžik nacházejí ve velice odlišných fázích; některé 
dobře postupují kupředu a v brzké budoucnosti budou moci předložit Komisi své dohody o 
partnerství a operační programy, zatímco jiné v tomto procesu dále zaostávají.

Tato situace může mít mnoho příčin. V případě členských států v pokročilé fázi přípravy se 
návrh zprávy zaměří na to, jaké zavedené struktury jim umožnily tohoto stadia dosáhnout. U 
členských států, které postupují pomaleji, se návrh zprávy soustředí na překážky a problémy, 
s nimiž se veřejná správa těchto států setkává. 

Míru dosaženého pokroku by bylo možné vysvětlovat mnoha faktory. Návrh zprávy se bude 
některými z nich zabývat, včetně těchto:

Zkušenosti s prováděním v období 2007–2013

V programovém období 2014–2020 se členské státy budou snažit navázat na úspěchy 
z období předchozího a také řešit selhání a potíže, se kterými se setkaly. Provedou analýzu 
předchozího programu a její výsledky budou utvářet přípravné fáze. Je pravděpodobné, že 
některé členské státy zaujmou k předchozímu období financování značně odlišný postoj, což 
může způsobit zpoždění při předkládání dohod o partnerství a operačních programů.

Správní struktura

Velikost, správní kapacita a organizační struktura se mohou mezi jednotlivými členskými 
státy značně lišit. Zatímco přípravné práce mnoha členských států mohou být výrazně 
ovlivněny místními a regionálními aktéry, v jiných zemích může být na nižší než vnitrostátní 
úrovni omezená kapacita. Některé členské státy mohou ustavit politický výbor nebo subjekt, 
jehož úkolem je zabývat se konkrétně přípravou příštího kola programů politiky soudržnosti. 

Politické okolnosti nebo hospodářská situace v členských státech

Na pokrok, kterého jednotlivé členské státy dosáhnou, bude mít vliv složitá hospodářská 
situace, případně náročné politické změny. Politické a hospodářské obtíže mohou způsobit, že 
se změní priority a politika soudržnosti se v mnoha členských státech stane ještě důležitějším 
investičním nástrojem.
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Přístup zdola nahoru a shora dolů

V nových nařízeních se věnuje zvýšená pozornost partnerství s cílem zvýšit účinnost a zvětšit 
celkový úspěch politiky soudržnosti. Některé členské státy mohou zaujmout přístup zdola 
nahoru, kdy jsou ve velké míře zapojeni aktéři na nižší než vnitrostátní úrovni, zatímco jiné 
mohou dávat přednost přístupu shora dolů, jehož součástí jsou národní strategie. 

Jednání o nařízení o společných ustanoveních 

Nařízení na období 2013–2020 přináší silnější a integrovanější přístup k financování v rámci 
politiky soudržnosti, což je považováno za vítané zlepšení. Větší integrace přiblíží politiku 
soudržnosti občanům a díky tomu bude zajištěno směřování finančních prostředků na řešení 
dlouhodobých sociálních a hospodářských problémů v Evropě. Cílem koordinovanějšího 
přístupu k programům financování je zajistit větší dopad projektů a jejich hmatatelné 
výsledky.     

Potřeba pochopit tyto změny a přizpůsobit se jim by mohla být příčinou jistého zpoždění při 
přípravě smluv o partnerství a operačních programů. 

Některé hlavní změny jsou uvedeny níže:

 Společný strategický rámec
Společný strategický rámec stanoví společné pokyny pro všechny fondy EU (EFRR, ESF, 
Fond soudržnosti, EZFRV a ENRF), aby byl vytvořen jednotnější a koordinovanější 
přístup a aby tak bylo dosaženo co největší účinnosti těchto fondů.

 Zjednodušení
Zjednodušený přístup ve všech fázích procesu programování je velice zapotřebí a byl 
celkově přivítán. Významnou a zastřešující součástí těchto nových právních předpisů jsou 
opatření, která mají zajistit, že proces bude od výběru projektu až po jeho provedení 
jednodušší pro žadatele i řídící orgány. 

 Seskupování témat
Sladění politiky soudržnosti s cíli strategie EU 2020 může být dosaženo prostřednictvím 
seskupení témat do určitého omezeného počtu cílů. Důležité je, že se k této iniciativě 
zaujímá flexibilní přístup. 

 Dohody o partnerství
Dohody o partnerství sjednané mezi Komisí a členskými státy stanoví závazky a priority 
vlád členských států ve vztahu k provádění strategie EU 2020. Významné je, že do všech 
fází plánování a provádění jsou zapojeny místní a regionální orgány i jiné organizace.

 Podmíněnost 

V politice soudržnosti již existují opatření podmíněnosti a příští programové období bude 
zaměřeno na zvýšení účinnosti financování tím, že toto financování bude podmíněno 
dodržováním určitých kritérií. Politické, finanční a administrativní dopady těchto 
ustanovení o podmíněnosti jsou v rámci procesu reformy předmětem mnoha debat. 
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 Finanční nástroje
Větší využívání finančních nástrojů navrhované v nových právních předpisech povzbudí 
veřejný a soukromý sektor k větším investicím v době, kdy jsou zdroje vzácné. Finanční 
nástroje v návaznosti na své využívání v předchozích kolech financování politiky 
soudržnosti podpoří investice prostřednictvím půjček, záruk atd. a budou povzbuzovat 
k větší výkonnosti, a tím i k lepším výsledkům.

Zpravodaj se těší na diskusi o tomto pracovním dokumentu a během přípravy návrhu 
zprávy vítá příspěvky členských států a ostatních aktérů. 


