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I. Úvod

Cílem politiky soudržnosti je dát všem evropským občanům stejné příležitosti.

V rámci této politiky se evropská územní spolupráce podílí na „stále užším svazku národů“
a umožňuje zmenšovat překážky mezi jednotlivými územími a regiony tak, aby mohly 
společně reagovat na obecné výzvy. 

Je třeba, aby se občan stal jednou z priorit územní spolupráce.

Cílem tohoto pracovního dokumentu je shromáždit nápady všech členů výboru REGI týkající 
se budoucnosti cíle 3 počínaje připomenutím jeho současné organizace.

II. Přidaná hodnota evropské územní spolupráce

V současné době se Evropská unie skládá z 27 členských států a z 271 regionů.

II. A) Historický pohled

Institucionální hranice mezi členskými státy nezmizely. V průběhu let se však díky Evropské 
unii oslabily natolik, že jsou téměř neviditelné, a usnadňují tak různé způsoby spolupráce.

O postupné slábnutí „efektu hranic“ se zasloužily především místní a regionální orgány, které 
se po druhé světové válce rozhodly pracovat společně prostřednictvím neformální
přeshraniční spolupráce, která konkrétně reaguje na potřeby občanů daných oblastí.

Přestože základy územní spolupráce byly položeny, zbývá vyřešit ještě mnoho věcí. Povaha 
těchto problémů závisí na historii a na pokročilosti spolupráce. Poté, co ve smlouvách byly 
hranice „zrušeny“, je nyní důležité omezit je i v každodenním životě našich občanů.

Přeshraniční spolupráce je dodnes důležitým prvkem při dotváření jednotného trhu. Hranice 
jsou totiž nadále oblastmi, kde je nedostatečná hospodářská soutěž někdy zjevná. 

Tento nedostatek ilustruje vzájemnou závislost územní spolupráce a ostatních evropských 
politik nad rámec politiky soudržnosti (v oblasti dopravy, zaměstnanosti, hospodářské 
soutěže, politiky sousedství, zdraví, životního prostředí atd.).

Neformální spolupráce, euroregiony, po sobě následující smlouvy a z nich odvozené právní 
předpisy Evropské unie – to vše přispělo k vytvoření jednoho ze tří pilířů politiky soudržnosti 
EU: cíle „územní spolupráce“. Tyto rozdílné etapy otevřely cestu k vybudování pevnějších
a trvalejších vazeb mezi jednotlivými územními oblastmi.
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II. B) Úspěch

Bulharští a řečtí občané, kteří se chtějí dostat k různým službám, mohou využívat silnice 
vybudované v rámci přeshraniční spolupráce. Francouzští a španělští obyvatelé 
středomořských Pyrenejí brzy budou moci být přijati do stejné nemocnice vybudované
a řízené Evropským sdružením pro územní spolupráci.

Místní orgány z různých členských států, které hledají logistická řešení, je nacházejí v rámci 
nadnárodní iniciativy koordinované jedním z italských regionů.

Představitelé na místní úrovni, kteří pocházejí z mnoha zemí, sdílejí své zkušenosti
a osvědčené postupy v rámci meziregionálních výměnných programů a programů spolupráce. 

Uveďme několik jednoduchých úspěšných příkladů z Evropské unie, jejichž dosažení umožnil 
cíl „územní spolupráce“ a které přesvědčivě prokazují přidanou hodnotu tohoto cíle pro 
projekt na evropské úrovni.

 1 030 infrastrukturních projektů a více než 18 000 km nově vybudovaných nebo 
podporovaných silnic.

 115 200 pracovních míst, 5 800 založených a přímo nebo nepřímo vytvořených nebo 
zachráněných podniků.

 Téměř 12 000 vytvořených sítí a struktur v oblasti spolupráce a více než 544 000 osob 
(včetně studentů), které se zúčastnily kurzů, vzdělávání, seminářů, pracovních skupin, 
shromáždění a dalších vzdělávacích činností1.

III. Témata diskuse

III. A. Obecná struktura

Obecné nařízení o strukturálních fondech a vstup Lisabonské smlouvy v platnost v posledních 
pěti letech značně posílily význam územní spolupráce. 

Finanční rámec na období 2007-2013 udělal z cíle „územní spolupráce“ jeden z pilířů politiky 
soudržnosti Evropské unie, který vystřídal iniciativu Společenství INTERREG.

Následně se „územní soudržnost“ stala v článku 174 Smlouvy jednou ze tří složek politiky 
soudržnosti společně se soudržností hospodářskou a společenskou. Na základě jejího 
postavení se tento cíl napevno stal jednou z hlavních priorit Evropské unie. 

Cílem územní spolupráce je odstranit fyzické, administrativní a regulativní překážky mezi 
oblastmi a regiony, aby tak mohly společně reagovat na obecné územní (služby, 
infrastruktura, urbanismus a územní plánování), globální (globalizace, změna klimatu), 
hospodářské a společenské výzvy. 

                                               
1 Následné hodnocení iniciativy Společenství INTERREG III pro období 2000-2006 (INTERREG III 
Community Initiative (2000-2006) Ex-Post Evaluation) (č. 2008.ES.16.0.AT.016)
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Víceletý finanční rámec vyčleňuje k tomuto účelu 7,5 miliard EUR (což představuje 2,5 % 
strukturálních výdajů EU).

Jaké strategické ambice chceme mít v budoucnosti v oblasti cíle „územní 
spolupráce“?

 Tři okruhy: 

Z přeshraniční spolupráce je financována realizace společných strategií regionů ležících 
podél vnitřních hranic (někdy i vnějších hranic) členských států (jež od sebe nejsou vzdáleny 
více než 150 kilometrů). Tento okruh si ukrajuje z rozpočtu na cíl 3 na období 2007-2013 jeho 
podstatnou část (5,5 miliard EUR, tedy 73 %). Jeho správa územně spadá do úrovně NUTS3.
Z právního a organizačního hlediska je tento okruh zároveň nejzávaznější ze všech tří okruhů. 

Nadnárodní spolupráce má v v širším měřítku podporovat spolupráci mezi sousedícími 
regiony patřícími do jedné zeměpisné oblasti, a to v takových strategicky prioritních oblastech 
Unie, jako je výzkum a vývoj, informační společnost, životní prostředí, vysokoškolské 
vzdělávání, mobilita a udržitelný rozvoj měst a řízení přírodních katastrof (1,5 miliard EUR, 
tedy 20 %), v nynějším finančním programovém období.

Meziregionální spolupráce se týká spolupráce mezi všemi regiony všech 27 členských států 
bez ohledu na jejich zeměpisnou polohu a týká se výhradně výměny informací, zkušeností
a osvědčených postupů (0,3 miliard EUR, tedy 4 %). 
Kromě toho existují ještě tři další podpůrné programy s celkovým finančním rámcem ve výši 
přibližně 150 milionů EUR: URBACTII (výměna informací s cílem podpořit udržitelný 
rozvoj měst), INTERACT (zjištění, popsání a šíření osvědčených postupů v oblasti územní 
spolupráce) a ESPON (zpřístupnění studií a databází v oblasti územní spolupráce).

Má být zachována nynější struktura cíle sestávající ze tří okruhů, a pokud ano,
s jakou strukturou a s jakými finančními poměry? 

III.B) Postavení „územní spolupráce“ v rámci politiky soudržnosti

Cíl „územní spolupráce“ nemůže být správně pochopen nezávisle na dalších dvou cílech, 
které jej časově předcházejí.

Cíl 1 „Konvergence“ je věnován aktivaci růstu a zaměstnanosti v nejméně rozvinutých 
evropských regionech a disponuje rozpočtem ve výši 251 miliard EUR (81,54 % 
strukturálních výdajů na období 2007-2013).

Cíl 2 „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ pomáhá ostatním regionům EU 
připravit se na budoucí výzvy a disponuje rozpočtem ve výši 49 miliard EUR na období 2007-
2013 (15,95 % strukturálních výdajů na toto období).

Každý z těchto cílů je zaměřen na jiné regiony a samy pro sebe mají k dispozici 97,5 % 
finančních prostředků. Zastiňují tedy cíl „územní spolupráce“ nikoli na úrovni právní, kde 
jsou si všechny cíle rovny, ale na úrovni finanční.
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Cíl 3 je ovšem zaměřen na všechny regiony EU a skutečnost, že může sbližovat občany
z různých regionů a zemí při společné práci (stejně jako výsledky, které již byly v této oblasti 
zaznamenány), představuje nezanedbatelnou přidanou hodnotu pro celou Evropu. 

Navíc lze mít za to, že cíl „územní spolupráce“ je stejnou měrou jako cíl 2 „orientován na 
budoucnost“, neboť se podílí na budování „stále užšího svazku evropských národů“, k němuž 
Evropa vyzývá již od Římské smlouvy z roku 1957. 

Postavení cíle „územní spolupráce“ v rámci politiky soudržnosti a v rámci budoucích 
finančních perspektiv je tedy velmi významné. 

Jaké by měly být vztahy (včetně finančních podmínek) cílů „Konvergence“
a „Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti“ k cíli „územní spolupráce“? 

III. C) EU 2020, makroregiony a spolupráce na vnějších hranicích

Důležité je přemýšlet o vazbách, které může mít cíl „územní spolupráce“ na další iniciativy 
EU. 

Evropská územní spolupráce a EU 2020
Evropský parlament připomněl1, že politika soudržnosti (a tedy její cíl „územní spolupráce“) 
není podřízena strategii EU 2020, ale že představuje jeden z jejích prvořadých mechanismů. 
Mají-li tedy být priority politiky soudržnosti uvedeny do souladu s cíli strategie EU 2020, je 
třeba tohoto souladu dosáhnout tak, aby byla zachována dostatečná pružnost, neboť:

- zejména cíl „územní spolupráce“ je komplexnější a slouží i k jinému účelu, jímž je 
integrace EU,
- některé slabší a méně bohaté regiony musí překonávat různé překážky (společenské
a hospodářské, přírodní a jiné), kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Zároveň je třeba nepodlehnout pokušení vytvářet různé nové tematické fondy pro strategii EU 
2020.

Evropská územní spolupráce a makroregionální přístup
Logika makroregionů z iniciativy Rady je logika koordinace týkající se společných projektů 
na velmi rozsáhlém území. Jejím cílem je realizace výhod integrovaného
a mnohaodvětvového přístupu v souvislosti se společnými strategickými činnostmi, které jsou 
financovány z již existujících fondů. 

Evropská územní spolupráce a spolupráce na vnějších hranicích
Jak evropský nástroj sousedství a partnerství (NESP), tak nástroj předvstupní pomoci (NPP) 
mají rozpočtové položky na pomoc a přeshraniční spolupráci na vnějších hranicích. 

Jak zařadit územní spolupráci, jako součást politiky soudržnosti a v rámci 
strukturálních fondů, po bok strategie EU 2020 a zároveň zachovat její pružnost? 

                                               
1 Zpráva o přispění politiky soudržnosti k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 2020 
(2009/2235(INI)), Výbor pro regionální rozvoj, zpravodaj: Ricardo Cortés Lastra
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Jaké mohou být způsoby koordinace mezi makroregionálním přístupem a cílem 3? 
Jsou žádoucí synergie a koordinace mezi cílem 3 a nástroji spolupráce na vnějších 
hranicích?

III.D. Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Důležitým nařízením byl v roce 2006 vytvořen právní nástroj, který umožňuje územní 
spolupráci, tedy Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). ESÚS je možno využít 
pro všechny tři okruhy územní spolupráce a představuje jedinečný nástroj územní správy.
K jeho zavedení došlo v době, kdy probíhala jednání o legislativním balíčku pro stávající 
víceletý finanční rámec (2007-2013).

Toto nařízení umožňuje vnitrostátním, regionálním nebo místním orgánům vytvářet společná 
seskupení s vlastní právní subjektivitou s cílem realizovat programy a projekty spolupráce.
Významně tak přispívá k víceúrovňovému systému správy.

Zkušenost s již existujícími nebo vytvářejícími se ESÚS ukazuje, že tento nástroj funguje 
uspokojivě. Pokud jde o regionální a místní orgány, vyhovuje potřebám strukturované 
spolupráce z finančního hlediska, z hlediska právního statutu a víceúrovňové správy, a to 
dokonce nad očekávání evropských zákonodárců. 

Nicméně je nezbytné, aby místní a regionální orgány v EU lépe znaly problematiku ESÚS. 
Navíc existuje nezanedbatelné množství dalších problémů především právní a organizační 
povahy a problémů přístupu k finančním prostředkům, před nimiž ESÚS stojí, a to zejména
v počáteční fázi (například problémy spojené se zřizovatelskou zemí a s příliš dlouhými 
registračními postupy).

Je právní povaha ESÚS dostatečně přesná, pokud jde o zásadní rozdíly v provádění 
mezi jednotlivými členskými státy? Mají pravidla pro přístup k finančním 
prostředkům brát více v úvahu zvláštní povahu ESÚS?

III.D) Prováděcí pravidla

Cíl 3 umožňuje komplexní a mnohostrannou spolupráci, která sdružuje partnery z různých 
členských států. Přidělování finančních prostředků však probíhá spíše na vnitrostátní bázi než 
na základě programů (s výjimkou nadnárodního okruhu). Tento způsob přidělování 
prostředků vyvolává potřebu dalších kritérií způsobilosti, dalších kontrol a auditů.

Jeho finanční mechanismus odráží tuto komplikovanost, neboť finanční prostředky nejsou 
přidělovány v obvyklém ročním finančním horizontu, ale ve dvouletém (pravidlo N+2) nebo 
dokonce i tříletém (pravidlo N+3) horizontu po zahájení projektu.

Tento systém není samozřejmě dokonalý, ale je třeba, aby prošel spíše evolucí, než revolucí. 

Jak by bylo možno usnadnit provádění cíle „územní spolupráce“? Bylo by možné 
snížit počet kritérií způsobilosti? Měly by být finanční prostředky přidělovány na 
základě jednotlivých programů u všech cílů „územní spolupráce“? 
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II.5. Zviditelnění

Územní spolupráce trpí zvláště silnou formou obecnějšího problému, který postihuje 
strukturální fondy: nedostatečným zviditelněním.

Ani občané v každodenním životě, ani ústřední, regionální nebo místní správní orgány 
členských států, ani plánovači dlouhodobých politik evropských orgánů nemají na mysli 
okruhy územní spolupráce. 
Chceme-li, aby se územní spolupráce zviditelnila, je třeba jednat na všech třech úrovních.
Odpověď na tuto výzvu musí být dvojí: 

- územní spolupráce, tato velká evropská myšlenka, se musí stát symbolickým 
ztělesněním EU pro všechny občany,
- ti, kdo přijímají politická rozhodnutí, a úředníci na všech úrovních se musí seznámit
s praktickými aspekty územní spolupráce, které se mohou týkat jejich práce.

Jak lépe zviditelnit územní spolupráci pro výše zmíněné cílové skupiny? 


