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Úvodní poznámky

V červnu 2011 Komise pod názvem Rozpočet – Evropa 2020 (COM(2011)500: část I 
a část II) zveřejnila své návrhy týkající se nového VFR na období 2014–2020. V těchto 
dokumentech zdůrazňuje, že je třeba více se zaměřit na přidanou hodnotu EU, plnění hlavních 
politických priorit, zjednodušení pravidel financování a podmíněnost financování (např. 
v politice soudržnosti). Důležitým sdělením je rovněž využití možnosti přilákat finance ze 
soukromého sektoru za účelem zvýšení pákového efektu rozpočtu EU.

Plně funkční jednotný trh je závislý na moderní a vysoce výkonné infrastruktuře zejména 
v oblasti dopravy, energetiky a informačních a komunikačních technologií1.

V říjnu 2011 proto Evropská komise přijala balíček návrhů nové evropské politiky v oblasti 
infrastruktury, jenž zahrnoval nařízení o nástroji pro propojení Evropy, nařízení 
o revidovaných hlavních směrech pro energetiku, TEN-T a IKT a návrh na zahájení pilotní 
fáze iniciativy pro projektové dluhopisy. Tyto návrhy nařízení se v současnosti projednávají 
v rámci legislativního procesu.

V souladu se strategií Evropa 2020, kterou Evropská rada přijala v roce 2010, je cílem 
nástroje pro propojení Evropy (dále jen „CEF“) podporovat infrastrukturu s významem pro 
Evropu a jednotný trh, přičemž podpora EU se zaměří na prioritní sítě, které se mají realizovat 
do roku 2020, u nichž jsou evropská opatření nejzaručenější2.

Pro funkční a integrovaný hospodářský prostor a jeho sociální a územní soudržnost jsou 
nezbytná dopravní spojení, jak konstatovala Montiho zpráva, ale také EP v několika 
usneseních. Avšak zatímco regulační integrace v rámci EU postupuje a trhy se stále více 
integrují, fyzické přeshraniční propojení chybí. Existují nedostatečná spojení, zejména 
v nových členských státech, kvůli nimž vznikají bariéry mezi centrem a periferiemi Evropské 
unie. 

CEF se má zaměřit na financování projektů hlavní sítě s nejvyšší evropskou přidanou 
hodnotou, chybějící přeshraniční spoje, nejdůležitější úzká místa a multimodální uzly 
a přinést užitek všem členským státům s cílem poskytnout jim rovný přístup na vnitřní trh 
a urychlit rozvoj infrastruktury, kterou EU potřebuje. 

Citlivé otázky v návrhu Komise 

Rozpočtové důsledky – 10 miliard EUR se přesune z Fondu soudržnosti

Komise navrhuje přidělit nástroji pro propojení Evropy na období 2014–2020 50 miliard 
EUR, z nichž 10 miliard EUR by mělo být přesunuto z Fondu soudržnosti a vynaloženo na 

                                               
1 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů „Rozpočet – Evropa 2020“, Brusel, 29.6.2011.
2 Neoficiální dokument Komise o řízení 10 miliard EUR přesunutých z Fondu soudržnosti, které mají být 
vynaloženy podle pravidel nástroje pro propojení Evropy, 30.4.2012, s. 1.
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dopravní projekty v členských státech, jež jsou způsobilé čerpat finanční prostředky z Fondu 
soudržnosti1.

V návrhu článku 84 společných ustanovení pro strukturální fondy a Fond soudržnosti (dále 
jen „nařízení o společných ustanoveních“) předloženém Komisí se navrhuje, aby podpora 
z Fondu soudržnosti na dopravní infrastrukturu v rámci nástroje pro propojení Evropy činila 
10 miliard EUR (v cenách roku 2011), přičemž Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme rozhodnutí, kterým se stanoví částka, jež se má převést z částky přidělené každému 
členskému státu z Fondu soudržnosti na celé období. Příděl každého členského státu z Fondu 
soudržnosti se odpovídajícím způsobem sníží, a to poměrným dílem.

Z 31,7 miliardy EUR přidělených na dopravu by tudíž 10 miliard EUR vyčleněných z Fondu 
soudržnosti mělo být použito podle pravidel CEF výlučně v členských státech způsobilých 
k financování z Fondu soudržnosti2 na zajištění inteligentních, udržitelných a plně 
propojených dopravních sítí a k řešení chybějících spojení a nedostatečné infrastruktury 
v těchto členských státech. V novém systému by zůstaly zachovány příznivější podmínky 
finanční podpory poskytované Fondem soudržnosti – vyšší míra spolufinancování3 (až 85 %) 
u všech druhů způsobilých projektů. Priority politiky soudržnosti v oblasti dopravy by tento 
systém doplňoval tím, že by se zaměřoval především na realizaci přeshraničních projektů 
a projektů v odvětví železniční dopravy.

Výběr projektů

Projekty pro členské státy podporované v rámci politiky soudržnosti týkající se hlavní sítě 
v oblasti dopravy, které jsou uvedeny v části I přílohy návrhu nařízení o CEF, Komise vybrala 
předem ve spolupráci s příslušnými členskými státy, s nimiž konzultovala jejich portfolio 
projektů, a rovněž během dvoustranných či třístranných jednání se zástupci Generálního 
ředitelství pro regionální politiku.

Zásady

 Kvalita projektu – úplnost a jasnost návrhu, popis plánovaných činností, soulad mezi 
cíly, činnostmi a plánovanými prostředky, spolehlivost procesu řízení projektu – patří 
při výběru projektů v současném programu TEN-T k hlavním kritériím a považuje se 
za nejdůležitější faktor pro zajištění úspěchu programu.  Při výběru projektů v rámci 
nástroje pro propojení Evropy je sice kvalita jedním z kritérií výběru, ale není 
kritériem jediným. Komise nevybírá pouze projekty s nejvyšším hodnocením 
z hlediska kvality, ale musí v co největší míře respektovat také přidělené vnitrostátní 
prostředky4. Kritérium přidělených vnitrostátních prostředků však není slučitelné se 
zásadou veřejné soutěže, neboť tam, kde je jisté, že určitý projekt získá financování, 
nemůže fungovat soutěž. Komise by proto uplatňovala toto pravidlo v jiných fázích 
procesu výběru projektů. Konkrétně jde o druhou fázi výběru. Odpovídající rovnováhy 

                                               
1 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro propojení Evropy, 19.10.2011, 
čl. 5.
2 Tamtéž jako ve 3. pozn. v tomto dokumentu, čl. 11 odst. 1.
3 Tamtéž jako ve 3. pozn. v tomto dokumentu, čl. 11 odst. 3.
4 Tamtéž jako ve 3. pozn. v tomto dokumentu, čl. 11 odst. 2.
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však asi nebude možné dosáhnout již od první výzvy k předkládání návrhů v roce 
2014, protože není k dispozici dostačující počet dostatečně kvalitních a adekvátně 
propracovaných projektů. Příslušná nerovnováha by se pak v rámci víceletého 
pracovního programu napravila během dalších výzev k předkládání návrhů1.

 Pravidlo „nevyužité prostředky budou odebrány“ (use it or lose it) s sebou nese větší 
tlak na to, aby realizace vysoce kvalitních projektů proběhla v souladu s rozhodnutím 
o financování.  Kromě toho zajistí stálý politický tlak na to, aby vybrané projekty, 
které podle předpokladu mají přinést vysokou přidanou hodnotu EU, byly úspěšně 
dokončeny, což se v mnoha členských státech včetně zemí podporovaných v rámci 
politiky soudržnosti často ukázalo být těžkým úkolem. Možnost, aby nevyužité 
finanční prostředky Komise prostřednictvím nových konkurenčních výzev 
k předkládání návrhů přerozdělila novým projektům je důležitým stimulačním prvkem 
/ může podněcovat realizaci projektů. Tato zásada by se však na projekty 
neuplatňovala mechanicky. Komise a výkonná agentura TEN by příslušným 
subjektům během realizace projektů nabízely pomoc, aby podpořily „využití 
prostředků“ a zabránily „jejich odebrání“. Finanční prostředky uvolněné na základě 
zásady „nevyužité prostředky budou odebrány“ by každopádně u projektů zemí 
podporovaných v rámci politiky soudržnosti byly opětovně vloženy do složky CEF 
tvořené 10 miliardami EUR, aby jimi mohly být spolufinancovány projekty 
v členských státech, jež jsou způsobilé k financování z Fondu soudržnosti2.

Sdílené řízení versus centralizované řízení

Politika soudržnosti se provádí na základě zásady sdíleného řízení mezi Unií, členskými státy 
a regiony, zatímco nástroj pro propojení Evropy včetně 10 miliard EUR přesunutých z Fondu 
soudržnosti by byl řízen na základě zásady centralizovaného řízení.

Centralizované řízení znamená, že výběr projektu a finanční a kontrolní cyklus provádí přímo 
útvary Komise, například výkonné agentury. Určování projektů by tudíž prováděla Komise 
v rámci přípravy ročních a víceletých pracovních programů (přijímat by je Komise měla 
v rámci přezkumného postupu, až je členské státy schválí). Tyto pracovní programy by 
stanovovaly rozpočet, priority a kritéria pro výběr projektů a udělení prostředků v rámci 
výzev k předkládání návrhů. Komise by sice bedlivě sledovala provádění projektů a jeho 
výsledek, ale nezasahovala by do konkrétní podoby jejich realizace členskými státy: 
posouzení místních alternativ a jejich propojení s regionálními a celostátními sítěmi by nadále 
bylo v kompetenci celostátních a regionálních orgánů.

Centralizované řízení a výzvy k předkládání návrhů však nefungují na základě zásady „kdo 
dřív přijde, je dřív na řadě“. V rámci návrhu nařízení o CEF by se tato zásada vztahovala 
pouze na finanční nástroje, a nikoliv na granty3. 

Otázka propracovanosti projektů

                                               
1 Tamtéž jako ve 2. pozn. v tomto dokumentu, s. 4 a 8.
2 Tamtéž jako ve 2. pozn. v tomto dokumentu, s. 4 a 9.
3 Tamtéž jako ve 2. pozn. v tomto dokumentu, s. 5 a 6.
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Vzhledem k obavám, zda projekty pro konkrétní víceletý pracovní program pro rok 2014, 
které by měly být financovány z 10 miliard EUR přesunutých z Fondu soudržnosti, budou 
připraveny dostatečně kvalitně a budou dostatečně propracovány, Komise plánuje několik 
víceletých pracovních programů a příslušných výzev, aby členským státům ponechala čas na 
přípravu nejnáročnějších projektů. Vzhledem ke složitosti projektů plánovaných v rámci CEF 
má Komise v úmyslu využít také odborných zkušeností iniciativy JASPERS k dalšímu rozvoji 
pomoci s cílem případně posílit administrativní kapacitu. Léta 2012 a 2013 by byla určena na 
přípravu projektů. Nařízení o CEF navíc stanovuje financování podpůrných opatření 
programu1. 

Koordinovaná podpora zacílená na rozpracování seznamu projektů uvedeného v příloze I 
nařízení o CEF se již uskutečňuje prostřednictvím finančních prostředků TEN-T (podpora 
určená pro studie a předběžná opatření v ročních výzvách 2007–20013, zahájení projektů, 
které mají být dokončeny v období 2014–2020) a prostřednictvím technické pomoci politiky 
soudržnosti, přičemž politika TEN-T (a tudíž příloha I nařízení o CEF) představuje referenční 
rámec pro určení klíčových dopravních projektů EU.

Využívání finančních nástrojů2

S cílem zvýšit dopad rozpočtových zdrojů EU Komise navrhuje systematičtěji využívat 
inovativních finančních nástrojů, jež mohou doplnit tradiční finanční podporu formou grantů 
a navýšit investice prostřednictvím pákového efektu. Rozpočet, jenž bude určen pro finanční 
nástroje, by podle návrhu nařízení o CEF čerpal prostředky ze složky CEF tvořené 21,7 
miliardy EUR, a to by se týkalo i členských států způsobilých k financování z Fondu 
soudržnosti3.

Návrh předpokládá zejména využití následujících finančních nástrojů, aniž by vylučoval také 
využití jiných nástrojů:

- Kapitál – Kapitálem se myslí poskytnutí rizikového kapitálu, obvykle stranami 
zúčastněnými na projektu, tedy stranami, které mají zájem na jeho realizaci. Například 
stavební společnost může přispět kapitálem do finanční struktury partnerství veřejného 
a soukromého sektoru, jehož se účastní. Kapitál mohou poskytnout rovněž třetí strany. 
Na dopravní projekty v Evropě (i mimo ni) přispívají kapitálem fondy pro 
infrastrukturu a rostoucí měrou také penzijní fondy. Kapitál představuje zbytkovou 
pohledávku nebo úrok nejméně přednostní třídy investorů projektu. Pokud se projekt 
setká s potížemi, využije se k řešení problémů nejdříve kapitál – jenž tak chrání 
financující subjekty ve vyšších patrech kapitálové struktury.  Vlastníkům kapitálu je 
obvykle vyplacen určitý obnos (dividendy) pouze tehdy, pokud se projektu daří 
v souladu s očekáváními nebo lépe. Věřitelé naopak musí být vyplaceni bez ohledu na 
výsledky projektu.

                                               
1 Tamtéž jako ve 2. pozn. v tomto dokumentu, s. 6.
2 Tamtéž jako ve 3. pozn. v tomto dokumentu, článek 14 a 15.
3 Tamtéž jako ve 2. pozn. v tomto dokumentu, s. 7.
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- Úvěrové záruky – Jedná se o právně závazné dohody, v nichž třetí strana, která je 
ručitelem (obvykle banka s vysokým ratingem), za provizi souhlasí s tím, že v případě 
nesplacení úvěru dlužníkem uhradí libovolnou část dlužné částky nebo celou dlužnou 
částku. Poskytnutí úvěrové záruky může přesvědčit některé banky, aby financovaly 
projekty, o které by jinak z důvodu vnímaných úvěrových rizik neměly zájem.

Poznámky a návrhy zpravodaje

Zpravodaj v první řadě vítá návrh nařízení předložený Komisí, kterým se vytváří nástroj pro 
propojení Evropy, neboť soudí, že se jedná o nástroj nezbytný pro vytvoření inteligentních, 
udržitelných a propojených dopravních, energetických a digitálních systémů.

Pokud jde o 10 miliard EUR přesunutých z Fondu soudržnosti a v rámci CEF vyčleněných na 
projekty v oblasti dopravní infrastruktury členských států podporovaných v rámci politiky 
soudržnosti, zpravodaj si je vědom existujících výhrad a dokonce nesouhlasu ze strany většiny 
těchto členských států. Domnívá se však, že povinností Evropského parlamentu jakožto 
spoluzákonodárce je, aby na návrhu Komise dále pracoval a vnesl do textu nezbytná 
vyjasnění, kterými dobrému návrhu s přidanou evropskou hodnotou zajistí podporu všech 
členských států.

Kromě vyjasnění nejistých míst návrhu Komise ve smyslu, jenž byl již vysvětlen v první části 
tohoto pracovního dokumentu, předkládá zpravodaj ještě tyto další návrhy:

Na částku 10 miliard EUR přesunutou z Fondu soudržnosti by se neměla vztahovat metodika 
výpočtu stropu na úrovni 2,5 % HDP

Z hlediska zásad není logické, aby byl pro centrálně řízený nástroj jako CEF stanoven strop. 
Většina financovaných projektů budou přeshraniční projekty, přičemž stanovení stropu by 
mohlo vést k nerovnému zacházení na obou stranách projektu. Pro členské státy podporované 
v rámci politiky soudržnosti navíc tento strop zavádí nerovné zacházení mezi částkami 21,7 
miliardy EUR a 10 miliard EUR, protože během realizace projektu založeného na veřejné 
soutěži takový strop, podobně jako pevně stanovené vnitrostátní příděly, není možné 
respektovat.

Posílení financování infrastruktury v přeshraničních regionech

V mnoha hraničních oblastech stávající infrastruktura dosud odráží úzké vnitrostátní zásady 
(pro členský stát, který upřednostňuje investice do infrastruktury v centru, se nejedná 
o volební prioritu, přestože tato infrastruktura je klíčová pro to, aby mohl čerpat užitek 
z procesu evropské integrace a vnitřního trhu) a příslušné regiony strádají kvůli své poloze na 
periferii. Většina prioritních projektů jsou skutečně nadnárodní projekty v oblasti 
infrastruktury, ale přeshraniční úseky projektů bývají často dokončeny až úplně nakonec, 
nebo nebývají dokončeny vůbec. 
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Proto zpravodaj navrhuje v prvním zvláštním odvětvovém cíli výslovně uvést, 1 že je třeba 
odstranit úzká místa a doplnit chybějící spojení jak v dopravních infrastrukturách, tak v jejich 
spojnicích na hraničních přechodech, a tudíž by se měly náležitě využít kvóty a vyšší míry 
spolufinancování. 

Členské státy by z toho důvodu měly povinně investovat 30 % poskytnutých finančních 
prostředků z CEF do projektů v přeshraničních regionech s mírami spolufinancování 
stanovenými v čl. 10 odst. 2 písm. b) bodu i) v návrhu nařízení o CEF předloženém Komisí. 
Ustanovení z čl. 10 odst. 5 (navýšení spolufinancování až o 10 %) by se navíc mělo vztahovat 
také na opatření, která zajišťují přeshraniční synergie.

Synergii u přeshraničních projektů v oblasti infrastruktury je třeba vytvořit také s programy 
územní spolupráce, které financuje Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR). Zpravodaj 
se také domnívá, že takové přeshraniční projekty v oblasti infrastruktury by rovněž 
v bohatších regionech měly být výslovně způsobilé k financování z EFRR.

V neposlední řadě je vhodné zdůraznit, že mají-li být odhaleny a odstraněny překážky 
(infrastrukturní, technické a správní), které se staví do cesty hladce fungující, interoperabilní 
a intermodální dopravy, musíme mít celoevropskou vizi dálkového koridoru, který překračuje 
vnitrostátní hranice. Tyto překážky nepůsobí pouze vážnou újmu evropské 
konkurenceschopnosti tím, že zvyšují náklady a snižují spolehlivost logistického řetězce, ale 
také se neúměrně dotýkají zemí nacházejících se více na periferii, čímž zhoršují územní 
soudržnost EU.

Nástroj pro hlubší propojení

Země čelící finančním potížím jsou největší měrou závislé na investicích do infrastruktury, 
protože tyto investice povzbuzují růst a vytvářejí zaměstnanost. Proto by státy, na které se 
vztahují ustanovení článku 22 a čl. 110 odst. 3 návrhu nařízení o společných ustanoveních, 
měly kromě až o 10 % vyšší míry spolufinancování v rámci CEF2 využít prostředky plynoucí 
z opravných nebo zpětně získaných peněžních toků v rámci svých vnitrostátních krytí na 
infrastrukturní projekty. Příslušné částky by měla centralizovaně řídit Komise v rámci 
programu konkurenceschopnosti a růstu. Podpořily by se tím investice do vnitrostátních 
i nadnárodních projektů v oblasti infrastruktury, což by přispělo k evropské přidané hodnotě.

                                               
1 Tamtéž jako ve 3. pozn. v tomto dokumentu, čl. 4 odst. 1 písm. a) bod i).
2 Tamtéž jako ve 3. pozn. v tomto dokumentu, čl. 11 odst. 3.


