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Úvod

Tento pracovní dokument stručně objasňuje účel a rozsah působnosti zprávy z vlastního 
podnětu. Zpravodaj provádí analýzu nejdůležitějších závěrů a návrhů Komise, formuluje 
předběžné možnosti řešení a v rámci strukturovaného celku předkládá nejdůležitější otázky, 
jimiž by se chystaná zpráva měla zabývat. 

Následná zpráva Evropského parlamentu se bude zabývat především posouzením 
nejdůležitějších poznatků vyplývajících ze závěrů Komise k 5. zprávě o soudržnosti a vyvodí 
vlastní doporučení. Zpráva, která bude vypracována na základě tohoto pracovního 
dokumentu, tak bude obsahovat konkrétní doporučení vztahující se na jednotlivá nařízení 
o strukturálních fondech po roce 2013 a objasňovat, jaké budou jejich důsledky pro víceletý 
finanční výhled.

Zpráva vychází především z těchto dvou dokumentů: 
 sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance nazvané „Závěry 
páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky 
soudržnosti“ (dále jen „Závěry“); 

 hlavní dokument „Investování do budoucnosti Evropy: Pátá zpráva o hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti“ (dále jen „5. zpráva o soudržnosti“).

Ke sdělení Komise (Závěry):

Závěry jsou východiskem pro postup konzultací, který byl mezitím zahájen na základě 
5. zprávy o soudržnosti a který vyvrcholí na 5. fóru o soudržnosti ve dnech 31. ledna – 1. 
února 2011. 

Komise hned na začátku zdůrazňuje, že politika soudržnosti významnou měrou přispívá 
k šíření růstu a prosperity v rámci Unie. Daří se zmenšovat sociální a územní rozdíly, které by 
se jinak prohlubovaly. Patrné je to především s ohledem na přetrvávající účinky krize.

Politika soudržnosti by v této obtížné době měla i nadále sehrát důležitou roli, aby bylo 
dosaženo růstu a zároveň aby podporovala vyvážený rozvoj Unie a jejích regionů. V Závěrech 
se poukazuje na nezbytnost společného úsilí, které je třeba vyvíjet na evropské, vnitrostátní, 
regionální i místní úrovni. Je nicméně možné, že stále naléhavější globální výzvy a nutnost co 
možná nejhospodárnějšího využít každé euro z veškerých veřejných výdajů si vyžadují 
reformu politiky soudržnosti.

Strategie Evropské Rady ze dne 3. března 2010, nazvaná „Evropa 2020“, která má umožnit 
splnění velmi náročných úkolů, jimž EU 21. století čelí, představuje důležitý pokus 
o vzájemné sladění jednotlivých politik Evropské unie. Míra tohoto sladění slouží k dosažení 
společných cílů, založených na inteligentním, udržitelném růstu podporujícím začlenění.

Jak správně vymezit tyto tři dimenze růstu, na něž se strategie Evropa 2020 výslovně odvolává 
a které jsou důležité i pro politiku soudržnosti? A je-li takové vymezení možné, jakým 
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způsobem lze docílit jejich provedení a jakou konkrétní úlohu by v tomto procesu měla sehrát 
politika soudržnosti?

Mezi politikou soudržnosti a strategií Evropa 2020 je nepochybně velmi těsné pouto. Toto 
propojení nabízí skutečnou příležitost poskytovat nadále podporu chudším evropským 
regionům, které se snaží dohnat své zpoždění, a učinit z politiky soudržnosti hlavní motor 
růstu pro celou EU. Neměli bychom přitom zapomínat, že politika soudržnosti je již nyní 
politikou, která má ty nejlepší a velmi reálné předpoklady, aby se z ní stal úspěšný nástroj 
provádění cílů strategie EU 2020.

Mezi nejdůležitější články uvedené v Závěrech patří: přínos na úrovni EU, řízení politiky 
soudržnosti, racionalizace a zjednodušení postupů používaných v rámci politiky soudržnosti 
a konečně též celková struktura politiky soudržnosti. Každý tento článek tvoří důležitý pilíř 
budoucí politiky soudržnosti, a je mu proto jak v tomto pracovním dokumentu, tak i ve zprávě 
založené na tomto dokumentu věnována zvláštní pozornost.

K obsahu 5. zprávy o soudržnosti 

V následujícím stručném úvodu k hlavním kapitolám zprávy představuje zpravodaj několik 
věcných otázek, které jsou zmíněny na začátku, shrnuje důležité či sporné poznatky a hodnotí 
první výsledky zprávy.

I. Hospodářská, sociální a územní situace a vývojové tendence

Podpora konkurenceschopnosti a konvergence

Regionální rozdíly se sice zmenšily, přesto však nadále přetrvávají. Prvním zajímavým 
poznatkem je v této souvislosti to, že v rámci regionálního rozvoje lze pozorovat šíření 
pozitivních aspektů, přičemž hospodářská činnost vycházející z městských oblastí začíná 
pronikat i do oblastí méně rozvinutých a často i venkovských.

Zpravodaj chce zdůraznit, že jako nejdůležitější zdroj růstu bylo možné ve všech regionech 
EU vysledovat nárůst produktivity, který byl spjat s inovacemi v širším slova smyslu 
nebo byl podmíněn restrukturalizací zaměstnanosti ve prospěch odvětví s vyšší přidanou 
hodnotou. Komise ve své analýze bohužel opomíjí impulsy vnitřního trhu, které mají pro 
příznivý regionální rozvoj zcela rozhodující význam. Umožnění neomezeného pohybu zboží 
a služeb a volného pohybu pracovníků je podle názoru zpravodaje nejúčinnější regionální 
politikou a přispívá tak k trendu vyrovnat rozdíly mezi různě rozvinutými regiony. Politika 
soudržnosti a strukturální politika poskytují regionům další impulsy v podobě celoevropských 
cílů a zmírňují nevyváženost regionálních podmínek. 

Zpravodaj vítá vytvoření nového komplexního indexu inovačního potenciálu ze strany GŘ 
REGIO, jakož i závěry, které vyplynuly z nově zavedeného indexu pro konkurenceschopnost 
regionů (2010), a podtrhuje skutečnost, že v rámci regionálního rozvoje se mohou různit i 
prostředky, s jejichž pomocí mohou regiony svou konkurenceschopnost nejlépe zvyšovat.
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Zpravodaj je znepokojen sdělením Komise, že pouze každý desátý region by dosáhl cíle 
strategie Evropa 2020, pokud jde o investice ve výši 3 % HDP do výzkumu a vývoje. Tento 
cíl – stejně jako další kvantitativní cíle strategie EU 2020 – může platit pouze pro EU jako 
celek, přičemž je třeba připustit, že vzhledem k rozdílným regionálním strukturám není 
možné a ani nutné, aby investice do výzkumu a vývoje a vysokých škol byly na stejné výši.

Zároveň s tím je třeba uznat, že úroveň vzdělání, resp. lidský kapitál, se staly jedním 
z nejdůležitějších činitelů růstu, což ale podle názoru zpravodaje nutně nevyžaduje 
rovnoměrné zastoupení vysokoškolských institucí. Z analýzy je dále zřejmé, že investice do 
inovací a vzdělávání sice mohou růst podporovat, ale pouze za předpokladu, že existuje 
odpovídající infrastruktura (doprava, širokopásmový internet, energie) a že jsou zastoupeny 
odpovídající instituce (vyvážený poměr veřejných investic a konsolidačních opatření 
prováděných v rámci fiskální politiky současně s makroekonomickými opatření, služby 
elektronické správy, přeshraniční studium), takže opatření vyžadují zcela nezbytně 
integrovaný přístup.

Hustota dálnic a kvalita silniční sítě se v EU značně liší s tím, přičemž se z hlediska 
dostupnosti EU-12 obecně nejeví v nejlepším světle. Co se týče propojení městských center 
sítí silnic a schopnosti zajistit dopravní spojení, existují mezi zeměmi EU-15 a EU-12 značné 
rozdíly. Jak silniční, tak i železniční sítě v mnoha regionech EU-12 vyžadují značné investice, 
aby bylo dosaženo srovnatelně dobré úrovně zemích EU-15. Zpravodaj by chtěl nicméně 
poukázat i na nedostatky v celkové dopravní infrastruktuře EU-15, přičemž postrádá analýzu 
mezinárodních dopravních sítí pro regiony s přínosem pro regionální hospodářství. V otázce 
energií se jedná v první řadě o větší energetickou účinnost, intenzivnější využívání 
inteligentních energetických systémů a obnovitelných zdrojů. Plány týkající se toho, jak by 
strukturální fondy mohly zhodnotit energetické infrastruktury ve znevýhodněných regionech, 
však dosud neexistují.

Vyšší prosperita a boj proti vyloučení

Demografické tendence v EU jasně svědčí o nárůstu starších osob v celkové populaci, který 
bude ovlivňovat podmínky na trhu práce a poptávku po službách v oblasti zdravotní péče.  
Mezi jednotlivými regiony existují zřetelné rozdíly z hlediska dobrých životních podmínek 
lidí, přičemž výrazný pokles je třeba zaznamenat u očekávané délky života a úmrtnosti 
v důsledku nádorových a srdečních onemocnění. V řídce osídlených oblastech, především 
v méně rozvinutých členských státech, je dostupnost odpovídajících služeb obecně horší. 
Tato kapitola se zabývá tendencemi na trhu práce a věnuje se i dramatickým dopadům 
krize, které některé členské státy postavily před problém představující zhruba 20% míru 
nezaměstnanosti. 

Co se týče faktorů souvisejících s chudobou a vyloučením, je podíl obyvatelstva ohroženého 
chudobou v různých zemích různý, i když řada středo- a východoevropských členských států 
před krizí zaznamenala určitý nárůst hrubého domácího produktu. Aktivní boj proti chudobě 
spočívá především v poskytování přístupu ke získání kvalifikace, přístupu na trh práce 
a využívání služeb zdravotní péče.

Vyšší úroveň udržitelnosti životního prostředí
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Orgány budou svou aktivní politikou v oblasti životního prostředí a klimatu rozhodujícím 
způsobem přispívat ke zvýšení energetické účinnosti v odvětví dopravy i energetické 
účinnosti budov a mohou v této oblasti stimulovat i soukromé investice. Regiony mohou dále 
hrát důležitou roli v podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie, ovšem s přihlédnutím 
k různorodé kapacitě jednotlivých oblastí. Výstavba zařízení využívajících solární energii je 
nejúčinnější v jižní Evropě; budování dalších větrných elektráren má ekologický 
a ekonomický význam především na pobřeží Atlantického oceánu a Severního moře.

Bez ohledu na to, jak velký počet regionů mohl splnit závazky vyplývající z evropských 
směrnic na ochranu životního prostředí také díky politice soudržnosti, je třeba v oblasti 
hospodaření s odpady a čištění komunálních odpadních vod provést ještě řadu opatření. Dále 
je nutno poznamenat, že občas byly prováděny investice bez jasně stanovených cílů 
dlouhodobého financování. Dlouhodobé plánování by proto mělo být prováděno 
realističtějším způsobem. Zpravodaj by považoval za vhodné prozkoumat, jak nejlépe 
vymezit oblasti, které mají nejvýznamnějším předpoklad pro účinné provádění politiky 
soudržnosti, a jak v souladu s nimi koncipovat co nejpříznivější pobídky vedoucí k reformě.

Ačkoli mnoho měst trpí i nadále špatnou kvalitou ovzduší, je život ve městě spojen s nižší 
spotřebou energie nutnou na dojíždění a méně rozsáhlou zástavbou půdy, což ovšem platí 
spíše pro města s kompaktní zástavbou nežli pro města s větší plošnou rozlohou.

II. Politika členských států a soudržnost

Cílů strategie EU 2020 lze dosáhnout jen tehdy, budou-li politiky na úrovni regionů, 
členských států a EU vzájemně sladěn, přičemž i nadále si každá úroveň ponese svůj vlastní 
díl odpovědnosti. Požadavek koordinovat politiky členských států s ohledem na dosažení 
soudržnosti je již zakotven v čl. 175 Smlouvy o ES. Zpravodaj vítá skutečnost, že byla 
provedena analýza hlavních rozdílů ve výši státních příspěvků a v zapojení místních 
a regionálních správních orgánů do veřejné investiční činnosti. Obzvláště velký význam má 
rozdělení veřejných investic na úrovni NUTS II a jejich přínos pro politiku soudržnosti (jedná 
se o první takto podrobné rozdělení).

Zatímco některé členské státy se soustředily na překonávání regionálních rozdílů, byla pro 
jiné klíčová národní konkurenceschopnost. Bez ohledu na zvolený přístup je stále větší 
hodnota přikládána vnitřnímu rozvojovému potenciálu, který lze uvolnit využíváním 
konkurenčních výhod jednotlivých regionů, a nikoli tedy pouhému vyrovnávání nevýhod 
určitého regionu.

Zhruba dvě třetiny veřejných investic byly v EU realizovány ze strany místních 
a regionálních orgánů, čímž vyšlo znovu najevo, jak velkou měrou přispívají místní 
a regionální orgány státní správy k cílům politiky soudržnosti a strategie Evropa 2020. Při 
decentralizaci výdajů není ovšem patrné, jakou pravomoc tyto orgány nad těmito 
příspěvky mají.

Mezi veřejnými investicemi a cílovými hodnotami míry růstu bylo možné vysledovat 
pozitivní korelaci, tzn. konvergenci. Těžištěm veřejných investic a politiky soudržnosti musí 
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být proto i do budoucna méně rozvinuté oblasti. Je znepokojivé, že zvýšení státního dluhu, 
k němuž došlo v důsledku krize, ve většině členských států zbrzdí veřejnou investiční činnost. 
Pro regiony by tak prostředky z evropských fondů mohly získat ještě větší význam, což se 
zcela zjevně potvrdilo v souvislosti s evropským spolufinancováním balíčků pro hospodářské 
oživení. Z hlediska Komise by si výsledné zvýšení státního dluhu mohlo vyžádat 
přepracování pravidel spolufinancování. Tato pravidla by podle mínění zpravodaje měla 
zahrnout i opatření umožňující snadnější mobilizaci soukromého kapitálu. 

K dosažení co možná nejvyšší účinnosti politiky soudržnosti je třeba strukturálních 
a institucionálních reforem na vnitrostátní úrovni. Tyto reformy však probíhají bohužel 
relativně zdlouhavě a nerovnoměrně. Z hlediska soudržnosti jsou obzvláště důležité oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), rámcové podmínky pro podnikání, vnitřní trh 
a hospodářská soutěž, agenda spojená se zlepšováním tvorby právních předpisů a trh práce. 
V této souvislosti zpravodaj blahopřeje členským státům k tomu, že se jim v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací podařilo schválit soudržnější a celistvější soubor politik, který politice 
soudržnosti otevírá větší pole působnosti. Pokroky lze zaznamenat v modernizaci 
vysokoškolského vzdělávání a podpory soukromého odvětví, zejména v oblasti malých 
a středních podniků. Nicméně ve všech oblastech, především v oblasti politiky hospodářské 
soutěže, je nutno učinit ještě řadu dalších opatření.

Zpravodaj navrhuje, aby politika soudržnosti byla těsněji propojena 
s makroekonomickými cíli a rovněž i se strukturálními a institucionálními reformami:

 širší uplatnění by měla získat makroekonomická podmíněnost, která se v současnost 
vztahuje pouze na Fond soudržnosti;

 je třeba prověřit, zda by tuto podmíněnost bylo možné uplatňovat i pro jiné účely, 
jako například provádění strukturálních a institucionálních reforem v rámci politiky 
soudržnosti.

III. Ostatní evropské politiky a soudržnost

5. zpráva o soudržnosti poskytuje důkladný a podrobný přehled o regionálních výsledcích 
velkého množství politik EU, které jsou zde shrnuty z hlediska svého regionálního rozměru. 
V některých oblastech politik je nutno vzhledem k jejich prostorově nerovnoměrnému 
působení učinit konkrétní kroky s cílem zajistit vyváženější poměr nákladů a přínosů.  Tento 
regionální rozměr politik si je proto třeba ve větší míře uvědomovat:  územní důsledky 
politik by měly být tematizovány již v průběhu jejich vytváření, anebo se jako možná 
alternativa jeví provádět regionální hodnocení dopadů dodatečně v rámci následného 
hodnocení odpovídajících opatření. 

Zpravodaj vítá návrh, aby Komise ve svém hodnocení dopadů kladla větší důraz na regionální 
rozměr a aby byla členským státům poskytnuta možnost zvolit si k této věci svůj vlastní 
přístup. Jednání v této oblasti by měla i nadále pokračovat, přičemž jako základ pro další 
opatření by měly sloužit výsledky studie ESPON o dopadech konkrétních politik na určité 
regiony.

Zpravodaj dále zdůrazňuje, že z hlediska cílů v oblasti soudržnosti a růstu je důležité propojit 
zlepšování infrastruktury s investicemi do vzdělávání, podnikání a inovací. Nezbytné je 
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rovněž i to, aby byly propojovány programy v oblasti výzkumu a vývoje s politikou 
soudržnosti a s programy územního rozvoje. Pouze tak může EU prosadit podněty k dalším 
inovacím v širším měřítku, což je v souladu s evropským cíli. 

IV. Dopady politiky soudržnosti

Jak vyšlo najevo v rámci následného hodnocení období 2000–2006, byl díky politice 
soudržnosti v regionech EU-15, patřících do první cílové skupiny, vytvořen jeden milion 
pracovních míst a vzrostlo o 10 % HDP. Každý rok se dostalo přibližně deseti milionům lidí 
školení; více než 23 milionů lidí bylo připojeno k systémům čištění a zpracování odpadních 
vod. Makroekonomické modelové simulace ukazují, že politika soudržnosti zvýšila per 
saldo HDP EU jako celku. V nynějším programovém období se investice plánované v rámci 
politiky soudržnosti pro oblast podnikání a inovací pohybují kolem 79 miliard EUR, pro 
oblast dopravy kolem 76 miliard EUR – především v zemích EU-12 –, pro oblast lidského 
kapitálu kolem 68 miliard EUR a pro oblast ochrany životního prostředí kolem 62 miliard 
EUR.

Velmi úspěšně dopadlo jednání o investicích na výstavbu silnic v zemích EU 15 s tím, že 
investice by se nyní měly více soustředit na ty druhy dopravy, které jsou šetrné k životnímu 
prostředí (železnice, systémy příměstské dopravy). Zpravodaj rovněž doporučil zaměřit 
pozornost na celoevropsky významná opatření pro výstavbu a opravu a na nedodělky, 
například v oblasti silniční a vodní dopravy. v zemích EU-12 zůstává i nadále prioritou 
zlepšení celkového stavu dopravních komunikací. 

Analyzovány byly rovněž dopady politiky soudržnosti na venkovské oblasti, přičemž bylo 
zjištěno, že tato politika přispěla ke zpřístupnění služeb, a tím i ke zlepšení životních 
podmínek a k vyváženějšímu územnímu rozvoji.

Aktivní zapojení zúčastněných stran na místní a regionální úrovni bylo u řady projektů 
tím nejdůležitějším faktorem, který přispěl k jejich úspěšnosti, a představoval rozhodující 
přínos politiky soudržnosti. Co se týče zásady partnerství, vyplývá z uvedených hodnocení, že 
v zemích EU-15 začala být tato zásada v období 2000–2006 uplatňována výraznějším 
způsobem, v zemích EU-10 bude nicméně ještě třeba dalších opatření. Obecně je partnerství 
pro programy EU příznačnější než pro programy vnitrostátní.

Zajímavým zjištěním je to, že správní náklady politiky soudržnosti nejsou vyšší než 
náklady spojené s finančními programy ostatních mezinárodních organizací, ovšem 
s tím, že náklady a personální nároky vycházejí v jednotlivých členských státech různě. 
Uplatňování evropských právních předpisů zvyšuje správní výdaje jen v nepodstatné míře, 
pakliže ovšem vnitrostátní pravidla překročí nezbytnou míru, může se administrativní 
zátěž značně zvýšit.

Bylo rovněž poukázáno na několik oblastí, ve kterých by ještě mělo dojít ke zlepšení. Tak 
byla provedena reforma dotací na podnikání, které byly poskytovány nediferencovaným 
způsobem, a v souladu se současnými tendencemi byla tato podpora rozšířena o nabídku 
zvláštních finančních nástrojů (půjčky, rizikový kapitál, podpora sítí atd.).
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Z hodnocení dále také vyplynulo, že (prakticky ve všech investičních oblastech) bylo 
nesprávně v popředí zájmu vydávání poskytnutých finančních prostředků, kdežto 
plnění stanovených programových cílů bylo odsunuto spíše do pozadí. Monitorování se 
namnoze příliš zaměřuje na prvoplánový výstup (počet kilometrů vybudovaných silnic, 
množství opatření pro další vzdělávání)než na kýžený výsledek (přínos nových dopravních 
komunikací pro regionální rozvoj, zajištění pracovních míst na základě kvalifikačních kursů). 
Do budoucna je proto nezbytné, aby byly jasněji formulovány cíle, aby byly zaměřeny na 
menší počet klíčových oblastí a aby je bylo možné hodnotit na základě jasných kritérií.

V 5. zprávě o soudržnosti se zejména navrhuje uplatňování kontrafaktických hodnocení 
dopadů, analýz nákladů a přínosů, průzkumů mezi příjemci a kvalitativních metod, jako např. 
případových studií. Vedle opatření Komise by v této oblasti měly provádět svá vlastní 
hodnocení i členské státy.
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Navrhovaná struktura zprávy

Zamýšlená zpráva by podle tohoto návrhu měla mít následující strukturu. 

1. Hodnocení výsledků 5. zprávy o soudržnosti
(ukončeného programové období 2000–2006 a průběžného hodnocení stávajícího 
období 2007–2013)

o Dosažení cílů
o Plánování programů a odpovědnost za jejich realizaci
o Hodnocení kontroly a účinnosti

Politika soudržnosti představuje hlavní nástroj Unie pro podporu vyváženého a harmonického 
rozvoje ve všech jejích 271 regionech. Z následného hodnocení programového období 2000–
20061 vyplynulo, že bylo dosaženo pokroku při snižování poklesu v oblasti hospodářského, 
sociálního a územního rozvoje. 

Členské státy se nacházejí v polovině období 2007–2013, během něhož provádějí příslušné 
strategie a operační programy, a provedena již byla řada projektů. Ve zprávě bude provedena 
analýza současného stavu provádění, ale zároveň se zpráva také zaměří do budoucna. Zpráva 
by měla představovat konkrétní krok vpřed. Byla proto zformulována výsledná doporučení, 
která by měla vést v rámci současného programového období ke zlepšení provádění projektů.

2. Budoucnost strukturálních fondů

Těžištěm zprávy jsou první konkrétní doporučení týkající se budoucnosti politiky soudržnosti 
a strukturální politiky. Tato doporučení vycházejí ze Závěrů Komise k 5. zprávě 
o soudržnosti, na něž se bude v následujícím přehledu struktury opakovaně poukazovat.

2.1. Cíle a obsah politiky soudržnosti:

2.1.1. Výhledy do budoucna: Globální a evropské rámcové podmínky

Evropskou regionální politiku je třeba utvářet v kontextu celosvětového vývoje. Zpráva klade 
následující otázky:

1) Jaké jsou podle společenství evropských států výzvy, kterým bude toto společenství 
v nadcházejících letech čelit? 
2) Jaké příležitosti se otvírají regionům v důsledku stále intenzivnější globální dělby práce 
a pokroků dosažených v informačních technologiích? 
3) Jakým způsobem mohou přispět evropské regiony k hospodárnému využívání zdrojů a 
k ochraně klimatu? Jak na ně samotné dopadají důsledky demografického vývoje, 
ekologických nehod nebo finanční krize a globalizace? 

                                               

1 Hodnocení ex-post programů politiky soudržnosti na období 2000–2006 spolufinancovaných z EFRR (cíle 1 
a 2), souhrnná zpráva, duben 2010.
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4) V jakých oblastech a jakým způsobem může evropská hospodářská politika přispět v rámci 
regionálního rozvoje k rovným příležitostem?

2.1.2. Evropská přidaná hodnota

Politika soudržnosti přináší ve znamení společné solidarity a politiky růstu již delší dobu 
prospěch, ze kterého těží celý kontinent. Jejím cílem, stanoveným Lisabonskou smlouvou, 
bude i nadále snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje různých regionů a také snižovat zaostalost 
nejvíce znevýhodněných oblastí, čímž významným způsobem přispívá k realizaci strategie 
EU 2020. Přesto je třeba s ohledem na budoucí výzvy a rovněž i s ohledem na přijatelnost 
potřebného rozpočtu strukturálních fondů jednoznačněji definovat a energičtěji prosazovat 
evropskou přidanou hodnotu. 

Na tom, že se ve všech evropských regionech vyskytují stejné nedostatky či výzvy (ochrana 
životního prostředí, demografický vývoj, kvalifikace), nelze ještě založit žádnou evropskou 
politickou odpovědnost. To, že se problémy národů či regionů podobají, neopravňuje Evropu 
k řešení těchto problémů. Některé klíčové oblasti strategie EU 2020 (snížení počtu osob bez 
ukončeného vzdělání, zvýšení počtu vysoce kvalifikovaných absolventů, zvýšení počtu 
zaměstnaných osob, snížení chudoby, větší objem veřejných investic do životního prostředí) 
považuje zpravodaj právě za oblasti, ve kterých nese politickou odpovědnost v první řadě stát, 
nebo dokonce regionální či místní orgány. 

Pomoci by zde mohla přesnější definice evropské přidané hodnoty investic. Komise ve svých 
Závěrech nepřináší žádné podněty, které by byly v tomto směru dostatečné, protože přidanou 
hodnotu analyzuje – a to velmi složitě – spíše na základě provádění programu, obsahovou 
stránku však vymezuje velmi zevrubně. Zpráva se proto od formální struktury Závěrů Komise 
odchyluje a věnuje se především následujícím otázkám:

5) Jakým způsobem může evropská regionální politika bezprostředně a účinně podporovat na 
vnitrostátní a regionální úrovni snahy o oživení hospodářského rozvoje a růstu?
6) V čem spočívá regionální rozměr celoevropských cílů?
7) V čem spočívá evropská přidaná hodnota v případě využívání prostředků vyčleněných na 
politiku soudržnosti? Jak ji lze definovat?
8) Jak mohou evropské regiony přispět k dosažení cílů strategie EU 2020?

2.1.3. Stanovení investičních priorit

Na základě diskuse o společných (hospodářských, sociálních, ekologických) výzvách 
a evropské přidané hodnotě politiky soudržnosti lze vyvodit budoucí investiční priority. 
Zpravodaj v této souvislosti vítá doporučení Komise obsažené v jejím následném hodnocení 
politiky soudržnosti, že k dosažení kritického objemu a viditelných výsledků je zapotřebí větší 
koncentrace prostředků. Do budoucna je nutno zajistit, aby členské státy a regiony zaměřily 
používání prostředků, a to jak prostředků poskytnutých ze strany EU, tak i prostředků 
vnitrostátních, na několik málo priorit, odpovídajících konkrétním problémům, kterým čelí. 

V souvislosti s těmito předběžnými úvahami si zpráva klade následující otázky:
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9) v jakých oblastech politiky jsou evropské přístupy nezbytné pro dosažení cílů strategie EU 
2020, cílů regionálního rozvoje a zmenšování regionálních rozdílů?
10) Jak je možné sladit tento evropský postup se zásadami národní suverenity a s chápáním 
regionální samosprávy?

2.1.4. Obsah, struktura cílů a rámec programového plánování

Podle struktury popsané v 5. zprávě o soudržnosti a v Závěrech by měla politika soudržnosti 
v budoucnu zahrnovat všechny evropské regiony a měla by v zásadě zachovat osvědčenou 
strukturu cílů (1: konvergence, 2: hospodářská soutěž a zaměstnanost, 3: přeshraniční 
spolupráce). To je nicméně třeba jasněji formulovat a uvést do souvislosti s příslušnými 
rozpočtovými položkami. Zpráva se bude této otázce podrobněji věnovat.

Politika soudržnosti by se podle názoru Komise měla dále rozvíjet jako integrované politika, 
která by měla následující východiska:
– Komisí přijatý společný strategický rámec se stanovenými investičními prioritami, který 
by zahrnoval Fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, 
Evropský rybářský fond a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova;
– partnerství pro rozvoj a investice (pro politiku soudržnosti), které by nahradilo dřívější 
jednotlivé vnitrostátní strategické rámcové plány a které by bylo dojednáno formou dohody 
mezi členskými státy a Evropskou komisí;
– operační programy, které by byly, stejně jako v současném programovém období, hlavním 
nástrojem při převádění strategických dokumentů na konkrétní investiční priority.

Tyto tři návrhy tvoří nosné pilíře příslušného návrhu Komise. Nezávisle na tom je ovšem 
třeba v souvislosti s cíly a strukturou prostředků vzít v úvahu i další aspekty, kterými se bude 
zpráva zabývat:
11) Finanční pomoc by se ve stávajícím programovém období měla přidělovat regionům na 
základě úrovně jejich hospodářského rozvoje (měřené jako HDP na obyvatele); (při vytváření 
a provádění politik EU by nicméně bylo možné přijímat na nižších rozhodovacích úrovních i 
doplňkové nástroje či ukazatele). Jak by měl takový model vypadat?
12) Jak lze zajistit, aby reformy plánovaní programů a jejich provádění byly od začátku 
spojeny s cílem snižování administrativních výdajů?
13) Jak by bylo možné v rámci nezbytných přechodových dotací zvláštním způsobem 
zohledňovat oblasti, které čerpaly nejvíce podpory a které i nadále vykazují nepříznivé 
regionální ukazatele (např. úbytek obyvatel)?
14) Má z hlediska politiky soudržnosti smysl usilovat o zavedení mezičlánku mezi prvním 
a druhým cílem?
15) Investice z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj mají často stejné 
cíle. Bylo by rozumné zvyšovat účinnost financování tím, že bude prováděno zjednodušování 
struktury, které by s sebou mohlo přinést i sloučení Fondu soudržnosti a Evropského fondu 
pro regionální rozvoj? Mohl by fond vzniklý takovouto fúzí ještě přispívat k provádění 
nezbytných zlepšení infrastruktury v méně rozvinutých částech EU? Bylo by tak možné 
účinněji uskutečňovat cíl budoucí politiky soudržnosti, který spočívá v tom, že investice do 
infrastruktury musí být ve větší míře propojeny s investicemi do vzdělávání, podnikání 
a inovací?



PE456.704v01-00 12/16 DT\853445CS.doc

CS

16) Komise usiluje o reformu finančních nástrojů. Významné dotace mají doplňovat řešení ve 
formě půjček a společných fondů. Jak dalece bude možné tyto nové způsoby financování 
prakticky uplatňovat a jakým způsobem? Mělo by využívání těch nejjednodušších nástrojů 
(úvěry) s cílem snížit administrativní zátěž? Lze si představit i menší počet přímých opatření 
(jako je konzultace a podpora klastrů)?
17) Jak lze přesněji vymezit úlohu Evropského sociálního fond v rámci integrované struktury 
a financování politiky soudržnosti? Jakým způsobem je možné dosáhnout lepšího sladění ESF 
s ostatními strukturálními fondy (především EFRR)? Jak lze docílit lepší součinnosti mezi 
ESF a EFRR a umožnit křížové financování s cílem usnadnit integrovaný rozvoj měst?
18) Jak lze z hlediska politiky soudržnosti zlepšit partnerství mezi městem a venkovem, které 
bude zpráva uvádět jako příležitost vyváženého rozvoje? Jak lze zajistit lepší synergii mezi 
rozvojem venkova a opatřeními prováděnými v rámci politiky soudržnosti, resp. sjednotit 
příslušná pravidla?
19) Jakým konkrétním způsobem by měla být formulována opatření pro městskou politiku 
v programových dokumentech a měly by být integrované plány urbanistického rozvoje 
závaznou podmínkou spolufinancování projektů z prostředků EU?
20) Politika soudržnosti bude i nadále podporovat tři aspekty územní spolupráce, tzn. aspekt 
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální. Jak by bylo možné zlepšit jejich propojení 
s ostatními cíly strukturální politiky a politiky soudržnosti? 

2.1.5. Územní soudržnost

Lisabonská smlouva přidala k cílům hospodářské a sociální soudržnosti také soudržnost 
územní. Nehledě k tomu, že se tak koncepce a programové plány politiky soudržnosti EU 
stále více vzdalují chápání evropských obyvatel a nejasnosti o struktuře cílů a programových 
plánech vyvstávají dokonce i mezi potenciálními příjemci, představují investice do regionální 
soudržnosti již mnoho let běžnou praxi evropské strukturální politiky, a to v rámci cíle 
hospodářské a sociální soudržnosti. Nově pod tímto názvem shledává Komise nové přístupy 
v oblasti urbanistického rozvoje a makroregionálních strategií. Ve zprávě by měly být 
objasněny následující otázky:

21) Jak může evropská politika soudržnosti doprovázet strategie pro inovativní urbanistický 
rozvoj? 
22) Zdůvodní makroregionální uskupení požadavek na vlastní prostředky vymezené pro tyto 
účely? 
23) Jsou globální dotace určené pro regionální úroveň vhodným nástrojem?

2.1.6. Politiky sousedství a rozšíření

Toto téma není v 5. zprávě o soudržnost v dostatečné míře zmíněno. Nástroj evropské politiky 
sousedství (ENPI) a nástroj předvstupní pomoci (IPA) mají pro politiku soudržnosti svůj 
význam, protože jejich prostřednictvím jsou mj. přidělovány prostředky na přeshraniční 
spolupráci se státy za hranicemi Evropské unie. IPA navíc slouží kandidátským zemím 
k obsahové i organizační přípravě při vytváření struktur soudržnosti. Přistoupení by s sebou 
také přirozeně neslo i důsledky pro stávající struktury prostředků podpory a pro intenzitu 
podpory. Zpráva si klade následující otázky: 
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24) Měl by se nástroj předvstupní pomoci (IPA), který jako podmínku stanoví přistoupení 
státu k Evropské unii, i nadále uplatňovat pro jednotlivé složky regionálního rozvoje 
stanovené v rámci politiky sousedství a rozšiřování?
25) Jaké důsledky mají v současné době úspěšná jednání o přistoupení pro zaměření stávající 
politiky soudržnosti? Neměla by EU zohledňovat svá kritéria pro přistoupení i tím, že bude 
své přijímací kapacity posuzovat rovněž z hlediska politiky soudržnosti? Mají Parlament 
a Výbor regionů v tomto procesu dostatečné zastoupení?

2.2. Nové programové plánování politiky soudržnosti: pobídky, podmíněnost, 
orientace na výsledky

Nový hospodářsko-politický systém řízení Evropské unie podle názoru Komise vyžaduje 
zavedení nových závazných ustanovení týkajících se podmíněnosti a pobídek k reformám, 
k jejichž provedení by členské státy měly přikročit s cílem zajistit účinné využívání 
finančních prostředků v oblastech, které přímo souvisejí s politikou soudržnosti.

V dalším programovém období by se měl tento způsob makroekonomického podmiňování
rozšířit, tzn. že by se neměl vztahovat pouze na Fond soudržnosti, ale také na ostatní 
strukturální fondy, které se stanou součástí budoucí struktury politiky soudržnosti.

V souvislosti s touto podmíněností by měla být zavedena nová ustanovení, která by pobízela 
k reformám. Členské státy by tak musely provádět nezbytné reformy. Při řízení tohoto 
procesu bude záležet na dosažení správného poměru mezi administrativními schopnostmi 
Komise a politickou orientací a dohledem Rady.

26) Jak konkrétně by mohly vypadat úkoly EU v oblasti vnitrostátních reforem prováděných 
za účelem efektivnějšího využívání prostředků poskytovaných pro účely soudržnosti, aniž by 
narušovaly pravomoci členských států?
27) Jak může politika soudržnosti přispět k ukáznění rozpočtových hříšníků?

Ve výše zmíněném společném strategickém rámci by byly v rámci podmíněnosti stanoveny 
hlavní principy intervence. Tyto principy musí ponechat dostatečný prostor pro přizpůsobení 
vnitrostátním a regionálním podmínkám, což má obzvláště velký význam pro politiku 
soudržnosti. Na tomto základě by byla na začátku programového období v oblastech, které 
jsou přímo spjaty s politikou soudržnosti, v programových dokumentech (tzn. smlouva 
o partnerství pro rozvoj a investice a v operačních programech) s každým členským státem, 
příp. regionem dohodnuta zvláštní závazná podmíněnost se všemi relevantními oblastmi 
politiky EU při současném zachování koordinovaného přístupu. 

Díky těmto nově navrhovaným způsobům podmiňování by se bylo možné více přiblížit 
myšlence evropské přidané hodnoty, existují však dosud jen na teoretické rovině a vyžadují 
další upřesnění. Má-li zpráva v této věci přinést pokrok a pomoci při hledání odpovědí na 
otázky Komise, bude naléhavě zapotřebí získat další údaje. 

28) v čem spočívají výhody a nevýhody takovéto podmíněnosti a jaké úkoly a pravomoci by 
při jejich praktickém uplatňování měla mít Komise a vnitrostátní a regionální orgány?



PE456.704v01-00 14/16 DT\853445CS.doc

CS

29) Jakým způsobem by měly být tyto podmínky stanovovány, aby se individuálně vztahovaly 
na jednotlivé členské státy (či regiony?) a aby zároveň byla zajištěna možnost jejich srovnání 
a rovné zacházení? Jakou roli by v tomto procesu měly hrát regiony? Jak při tom zachovat 
osvědčené zásady partnerství?
30) Jak by bylo možné zajistit, aby politika soudržnosti pevněji vázaná na výkon s sebou 
v konečném důsledku nepřinášela vyšší administrativní zátěž, a nebyla nebránila tak snahám 
o zjednodušování?
31) Na základě jakých ukazatelů by bylo možné stanovit dopředu rozvojové cíle a konkrétním 
způsobem měřit výsledky politiky soudržnosti? Zohledňují tyto ukazatele v dostatečné míře 
evropskou přidanou hodnotu uskutečněných investic? 

Spolufinancování, které je jednou z hlavních zásad politiky soudržnosti, by mělo být 
přezkoumáno, zejména s ohledem na jeho maximální výši, a jeho výše případně odstupňována 
tak, aby lépe odrážela úroveň rozvoje, evropskou přidanou hodnotu, druhy opatření 
a příjemce.

32) Jaká by měla být s ohledem na zajištění odpovědného využívání strukturálních fondů
maximální výše spolufinancování, např. 60 %, 75 % nebo 90 %? Měla by být kromě 
navrhovaných diferenčních kritérií stanovena i nějaká další kritéria? Pokud ano, jaká?

V úvahu by bylo možné vzít i další inovativní nástroje pro zvýšení účinnosti politiky 
soudržnosti. Na úrovni EU by tak mohla být zavedena výkonnostní rezerva k povzbuzení 
pokroku při plnění cílů strategie Evropa 2020. Vymezená část prostředků na účely soudržnosti 
by tudíž byla fondem vyhrazena a teprve na základě přezkoumání provedeného v polovině 
období by byla přidělena těm členským státům a regionům, které svými programy – ve 
srovnání s počátečním stavem – nejvíce přispěly k plnění cílů strategie Evropa 2020.

33) Jak vysoký by měl být podíl této výkonnostní rezervy v rámci celkového rozpočtu? Jaký 
přesně by měl být zdroj jejího financování? Jakou kontrolu by měly mít členské státy nad 
prostředky, které nebyly vynaloženy? 

2.3. Strategie financování a finanční kontrola

2.3.1. Rozpočet EU: rozpočtové období a rozpočtové položky

Rozpočet EU se ve své současné podobě z hlediska provádění politiky soudržnosti osvědčil. I 
sebemenší změny v jeho zavedené a osvědčené struktuře by proto měly být prováděny s krajní 
obezřetností. Komise se bohužel ve svých Závěrech nezabývá v dostatečně intenzivní míře 
probíhající diskusí o jeho restrukturalizaci.

34) Jak dlouhá by měla být rozpočtová období, aby co nejlépe odpovídala potřebám 
provádění politiky soudržnosti? Je ve světle strategie EU 2020 a novějších definicí růstu 
nutné přikročit k reformě struktury rozpočtových položek?

2.3.2. Finanční řízení, rozpočtová kázeň, finanční kontrola
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Komise navrhuje prodloužení standardního řízení, výroční prohlášení řídicích subjektů 
a rovněž akreditační řízení pro příslušné správní orgány a zkoumá podněty k provádění 
přesných vnitrostátních kontrol. Evropské peníze by bylo možné vnitrostátním orgánům 
proplatit teprve poté, co tyto orgány samy uhradí příjemcům částku odpovídající výši 
příspěvku EU. Vyplácení peněz by mělo být rovněž ve větší míře vázáno na dosažené 
výsledky a ve všech oblastech by se mělo i nadále uplatňovat pravidlo N+2.

35) Je nezbytné, aby členské státy prováděly přísnější kvalitativní a právní kontroly 
spolufinancovaných projektů. Jakým způsobem dosáhneme přijetí těchto návrhů Komise 
a jejich provádění, které by bylo pro všechny závazné? Jak lze v souvislosti s úhradami ex-
post vyloučit, že nebude ohroženo postavení relativně chudších členských států? 
36) Jak lze za pomoci řešení elektronické správy zajistit, aby byl takovýto kontrolní systém 
maximálně jednoduchý a ve výsledku co nejúčinnější?



PE456.704v01-00 16/16 DT\853445CS.doc

CS

K pracovnímu dokumentu: Konečné závěry

Zpravodaj pokládá v rámci dané struktury celkem 36 otázek, které vystihují nejdůležitější a 
v současné době intenzivně probírané návrhy týkající se politiky soudržnosti po roce 2013. 

Evropská politika soudržnosti zásadně vyžaduje přístup, který se bude ve větší míře orientovat 
na výsledky. Přesvědčivé jsou rovněž zásadní návrhy Komise na propojení politiky 
soudržnosti a témat strategie EU 2020, ovšem s tím, že přístup strategie EU 2020 nereflektuje 
všechny důležité úkoly politiky soudržnosti. Pro budoucí podporu regionů je rovněž nezbytné, 
aby se na kontrole používání prostředků podílely odpovědným způsobem ve větší míře 
členské státy. 

Závěry Komise byly přijaty ve značné shodě, je nicméně třeba předložit konkrétnější návrhy 
na jejich provádění, aby bylo možné také zjistit jejich přijatelnost jak pro Evropský parlament, 
tak pro členské státy. První hodnocení a doporučení pro provádění těchto návrhů přinese 
následující zpráva.

Dostatečným způsobem není zatím ze strany Komise definován pojem evropské přidané 
hodnoty, a to právě z hlediska politiky soudržnosti. Co nejdříve je třeba také navrhnout 
ukazatele, které budou směrodatné pro sjednávání cílů a měření výsledků. Přesněji je dále 
nutno popsat plánovanou podmíněnost, partnerství rozvoje a investiční smlouvy, a to 
s ohledem na vnitrostátní či regionální pravomoci a v souvislosti s plněním důležitých cílů 
strategie EU 2020. Z hlediska účinnosti a veřejného hodnocení evropské politiky soudržnosti 
a strukturální politiky je rozhodující akceptované a spravedlivé rozdělení budoucích úkolů 
mezi EU, členské státy a regiony.


