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SHRNUTÍ 
Politika soudržnosti EU je hlavním nástrojem pro plnění cílů evropské politiky v oblasti 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Představuje druhou největší část rozpočtu EU, 
spravuje několik fondů a zapadá do zastřešující strategie EU pro růst a zaměstnanost. V 
současné době se v EU přezkoumávají rozpočty a dochází k politickým změnám, a debata o 
reformě politiky soudržnosti po roce 2013 tudíž nabírá na obrátkách. V listopadu roku 2010 
byla zveřejněna pátá zpráva o soudržnosti, v červnu roku 2011 byl publikován návrh 
finančního výhledu a očekává se, že návrh legislativního balíčku pro politiku soudržnosti 
Komise vydá v říjnu roku 2011 jako východisko pro jednání v Radě a Evropském 
parlamentu.  
Celkovým cílem této studie je vytvořit přehled hlavních vizí a možností reformy politiky 
soudržnosti po roce 2013, který vychází ze srovnávací analýzy a nejnovějších dokumentů 
v oblasti výzkumu a politiky. Úvodní kapitola pojednává o politickém pozadí reformy a 
druhá kapitola podrobněji popisuje cíle, formu a metody. Výzkumný plán využívá přístup 
„analýzy politik“ a jeho cílem je posoudit klady a zápory jednotlivých politických možností a 
zjistit, z jakých postojů a hodnot vycházejí konkurující vize reformy. K použitým metodám 
patří průzkum literatury a modelování rozpočtu.  
Ve třetí kapitole je předložen koncepční rámec pro porovnání různých přístupů a 
představ, které ohledně povahy a budoucnosti politiky soudržnosti existují. Začíná 
porovnáním redistributivního přístupu, který politiku chápe pouze jako mechanismus pro 
rozpočtové převody, se stále významnější představou o místně podmíněném přístupu, jež 
tuto politiku považuje za integrovanou rozvojovou politiku zaměřenou na konkrétní území. 
Pojednání o reformě politiky soudržnosti je následně uvedeno do širších souvislostí 
strategie Evropa 2020 a doplněno o dvě často protichůdná pojetí – územní versus 
odvětvové přístupy na jedné straně a centralizované versus přenesené řízení na straně 
druhé. Z formálních a neformálních příspěvků Evropského parlamentu do debaty o 
rozpočtové a politické reformě po roce 2013 jednoznačně vyplývá, že se Parlament přiklání 
k místně podmíněnému, územně integrovanému pojetí politiky soudržnosti, které je 
ústřední součástí zastřešujícího programu Evropa 2020. Mimo to zůstává pevným 
zastáncem politiky soudržnosti, která bude silná a dobře finančně zajištěná. Evropský 
parlament je nyní spolu s Radou ministrů spolutvůrcem právních předpisů, a neměl by tedy 
být při vytváření jasné a ambiciózní vize politiky soudržnosti nijak omezen.  
Ve čtvrté kapitole se na základě nejnovějších statistických údajů hovoří o podmínkách pro 
způsobilost a přidělování, které budou pro politiku soudržnosti platné v budoucnu. Tyto 
podmínky dají vzniknout novému „politickému prostředí“, částečně díky regionálnímu 
hospodářskému růstu a částečně kvůli využití průměrných hodnot EU-27, v němž bude 
počet regionů spadajících pod cíl „Konvergence“ výrazně omezen. Zejména ukazatel 
regionálního růstu povede k tomu, že několik německých a španělských regionů a regiony 
hlavních měst Polska a Rumunska ztratí pro cíl „Konvergence“ způsobilost. Způsob 
intervence rovněž změní zavedení nové definice regionu s přechodnou podporou, díky níž 
vznikne kategorie podporovaných oblastí, do níž bude spadat více než 11 % obyvatel EU-
15. Celkově návrhy rozpočtu do roku 2020 přinášejí mírné snížení rozpočtu politiky 
soudržnosti. Do značné míry je to způsobeno snížením výdajů na cíl Konvergence, přestože 
výdaje v přepočtu na jednoho obyvatele se mírně zvýší; výdaje na cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost výrazně vzrostou, a to celkově i v přepočtu na 
jednoho obyvatele, a výdaje na přechodové regiony se zvýší o polovinu. Klíčovou úlohu při 
určování výše přidělených finančních prostředků sehrají finanční stropy, a to především u 
nejméně vyspělých členských států. Strop, který se nyní u těchto zemí předpokládá, je 
výrazně nižší než v období 2007–2013. 
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Pátá kapitola shrnuje cíle politiky soudržnosti, včetně nového závazku Smlouvy k 
podpoře územní soudržnosti a propojení se strategií Evropa 2020. Zdůrazňuje, že cíle 
politiky soudržnosti jsou mnohostranné, což vedlo ke kritice, že politika je zahlcena cíli a 
nejasná. V tomto ohledu však Komise nenavrhla výrazné změny zastřešujících cílů ani jiné 
koncepční upřesnění. Dodání územního rozměru v souladu s novým závazkem Smlouvy je 
všeobecně uznáváno, hlavní zprávou však je, že je nezbytné sbližování s cíli strategie 
Evropa 2020, což u některých členských států a zúčastněných stran vzbuzuje obavy 
z ohrožení tradičních cílů politiky soudržnosti. Poukazuje to na nutnost použít cíle politiky 
v praxi a vyjasnit tak přesný význam, důsledky a kompromisy, s nimiž se při jejich plnění 
lze setkat. 
Šestá kapitola se zabývá územním rozměrem. Za hlavní přínos považuje skutečnost, že 
se politika soudržnosti může přizpůsobit konkrétním potřebám a charakteristickým rysům 
různých území EU, což by ještě umocnilo potenciální formální začlenění územní soudržnosti 
mezi cíle Smlouvy. Komise navrhuje posílit městskou agendu, podpořit funkční geografické 
jednotky, pomoci oblastem, které se potýkají se specifickými zeměpisnými nebo 
demografickými problémy, a posílit strategické propojení mezinárodní spolupráce s 
makroregionálními strategiemi. Některé normativní prvky vzbudily vlnu odporu, což není 
překvapující. Přesto by územní rozměr mohl využít výraznějšího strategického vedení na 
úrovni EU, případně navázat na nedávno schválenou Územní agendu do roku 2020 a 
vyjasnit a posílit územní priority politiky soudržnosti v budoucnosti. Prioritou musí být 
rovněž strategičtější přístup k územnímu rozměru spolupráce, včetně výraznějšího 
zaměření na priority a projekty se skutečným mezinárodním a přeshraničním významem, 
větší soudržnost s makroregionálními strategiemi a se strategiemi tradiční vnější 
přeshraniční spolupráce a zjednodušení administrativních požadavků. 
Sedmá kapitola s názvem Strategická soudržnost a plánování se soustředí na návrhy 
nového rámce plánování a na tematické zaměření. K tomu patří zavedení společného 
strategického rámce na úrovni EU, závaznější smlouvy o partnerství na vnitrostátní úrovni a 
větší zaměření na tematické priority strategie Evropa 2020. Zavedení společného 
strategického rámce se těší všeobecné podpoře, ačkoli dosud není jasné, jak se bude 
zabývat územním rozměrem, který je ústřední součástí politiky soudržnosti. Kromě toho, 
chceme-li posílit neformální závaznost dokumentu, je třeba zahájit politickou diskusi o 
rámci a do schvalovacího procesu zapojit Radu ministrů a Evropský parlament. Co se týče 
zavedení závazných smluv o partnerství, hlavním problémem je nárůst administrativní 
zátěže a nákladů. Ohledně potřeby tematického zaměření panuje všeobecná shoda, to však 
nelze říci o představách členských států, jakým způsobem by to mělo proběhnout v praxi. 
Budou-li ve smlouvách o partnerství dohodnuty společné cíle a závazné, na výsledky 
zaměřené cíle pro každý členský stát, bude to pádným důvodem pro zajištění flexibility při 
plnění cílů a kombinování politických zásahů. Rovněž je třeba zajistit, aby tematické 
zaměření nebylo na úkor plnění integrované politiky na různých územních úrovních. 
Osmá kapitola shrnuje nové myšlenky ohledně podmíněnosti a pobídek v rámci 
programu zaměřeného na výsledky a širšího rozvoje hospodářské správy v EU. Chceme-li 
vyvrátit kritiku týkající se efektivity politiky soudržnosti a chceme-li zajistit, aby tato 
politika přinášela měřitelné a viditelné výsledky a účinky, Komise navrhuje zavést 
podmíněnost ex ante v oblasti strukturální, výkonnostní a makroekonomické. Většina 
členských států k tomuto tématu přistupuje opatrně, avšak návrhy Komise jednoznačně 
stojí za úvahu, má-li být neustálá kritika výkonnosti politiky vyřešena a má-li se tato 
politika vydat udržitelnější cestou a získat větší legitimitu u orgánů a občanů EU. Mimo to z 
analýzy politické citlivosti a přezkumu stávajících studií vyplývá, že posílení podmíněnosti a 
pobídek, především ex ante, by mohlo být proveditelné. 
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K dalším předpokladům modelu zaměřeného na výkon patří efektivní sledování, 
hodnocení a kapacity. Návrhy Komise v oblasti sledování a hodnocení obsahují jasněji 
stanovené programové cíle a cíle ve fázi plánování, rozsáhlejší a přesnější podávání zpráv, 
závazné plány hodnocení a větší důraz na hodnocení dopadů, o čemž pojednává devátá 
kapitola. Návrhy navazují na předchozí zkušenosti a jsou v souladu s doporučeními různých 
studií, avšak v členských státech se objevují obavy, že další povinnosti by s sebou přinesly 
méně flexibility, větší administrativní zátěž a povinnost podávat více zpráv. Rozhodující 
otázka, kterou je třeba vyřešit, se týká toho, jak posílit pozici Evropského parlamentu ve 
strategické debatě o výkonnosti politiky soudržnosti, především prostřednictvím 
intenzivnějšího interinstitucionálního dialogu s Komisí a Radou ohledně výsledků a úspěchů 
politiky soudržnosti. Strategickou debatu rovněž podpoří, bude-li Evropský parlament (a 
další zúčastněné strany) mít k dispozici obšírnější informace o tom, jak jsou tvůrci politik 
voláni k odpovědnosti. Jedním z nejrychleji uplatnitelných opatření by bylo zavést 
požadavek, aby veškeré údaje o provádění programu, hodnocení, výroční zprávy o 
provádění a zprávy o ukončení programu byly zveřejněny na internetu, jakmile budou 
dokončeny či schváleny. Další záležitost, kterou návrh Komise do jisté míry opomíjí, je 
nutnost odpovídajícím způsobem navýšit administrativní a technické kapacity na 
navrhování, sledování a hodnocení programů v členských státech i Komisi. 
Desátá kapitola se týká modelu zajištění sdíleného řízení. V rámci přezkumu finančního 
nařízení jsou navrženy dalekosáhlé změny architektury, které v podstatě převádí stávající 
model společné zemědělské politiky na politiku soudržnosti pomocí každoročního 
schvalování, ročních účetních závěrek a zpráv, pravidelných ukončení programů a 
nezávislých hodnocení. Vzhledem k silnému odporu členských států a nejistým přínosům, 
přinejmenším v krátkodobém horizontu, existují pádné důvody pro zajištění pokračování 
stávajících řídicích a kontrolních systémů, nebo alespoň pro nalezení způsobu, jak by bylo 
možné propojit návrhy finančního nařízení se stávající právní úpravou. Naléhavější otázkou 
je, jak zjednodušit finanční řízení a řídícím orgánům programů a příjemcům ulehčit od 
zátěže finančního řízení, auditu a kontroly a zároveň zachovat vysoký standard finanční 
kontroly. Součástí řešení musí být proporcionalita a větší důvěra ve vnitrostátní systémy, 
které prokázaly svou efektivitu. Rozšíření zjednodušených postupů úhrady režijních 
nákladů, jako jsou standardní jednotkové náklady a paušální částky, by mohlo být 
přínosné, nicméně je nynější používání zjednodušených nákladů nutné podrobněji objasnit 
a zhodnotit.  
Jedenáctá kapitola se zabývá stále významnějším tématem přidané hodnoty, které je 
často vykládáno širším způsobem, jenž zahrnuje nejen důsledky pro rozvoj, ale rovněž 
dopady v oblasti administrativy, vzdělávání a viditelnosti a rovněž vedlejší účinky na 
domácí systémy a související zvyšování inovací a účinnosti. Kromě návrhů uvedených v 
předchozích kapitolách se objevují další reformní návrhy související s přidanou hodnotou, 
které se týkají nových finančních nástrojů, doplňkového financování, spolufinancování a 
principu partnerství.  
Význam nedotačních finančních nástrojů je všeobecně uznáván, členské státy však 
nechtějí, aby byl zúžen jejich prostor pro vlastní rozhodování o využívání přímých dotací, a 
je třeba stanovit jednodušší, jasnější a pružnější pravidla pro používání těchto nástrojů.  
Cílem návrhů Komise týkajících se doplňkovosti je zjednodušit podávání zpráv a odstranit 
nesoulady ve zprávách o hospodářské správě, nicméně otázkou zůstává, jak zajistit, aby 
výdaje politiky soudržnosti skutečně pouze doplňovaly domácí výdaje na regionální rozvoj. 
Mnohem méně pozornosti je věnováno otázce politické doplňkovosti ve vztahu k obsahu 
nebo postupu reálné politiky. Existuje řada důvodů pro přidělení menšího podílu prostředků 
Komisi, aby se mohla ve větší míře chopit řídící úlohy, a v programových dokumentech a 
následných hodnoceních je nutné se důrazněji zavázat k politické přidané hodnotě. K 
politické přidané hodnotě by rovněž přispěla flexibilnější pravidla pro zrušení závazku. A 
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konečně by mohl být posílen princip partnerství, což lze uskutečnit přijetím přesnějších a 
ověřitelnějších požadavků v právních předpisech, zaujetím přístupu založeného na právně 
nevynutitelných předpisech a na širším využití technické podpory u partnerské spolupráce. 
Komise však nepředložila žádné konkrétní návrhy a je pravděpodobné, že tyto myšlenky 
narazí na odpor členských států.  
Poslední kapitola shrnuje závěry studie a přináší politická doporučení, aby pozice 
Evropského parlamentu byla informovaná.  

 Struktura politiky: Ke kategorii přechodových regionů je třeba zaujmout ucelený 
politický přístup s ohledem na to, že regiony, které do ní spadají, jsou různorodé a 
mají odlišné trajektorie růstu.  

 Cíle: Ke splnění závazku, že politika soudržnosti bude efektivnější a více zaměřená 
na výsledky, je nutné použít cíle politiky v praxi a vyjasnit tak přesný význam, 
důsledky a kompromisy, s nimiž se při jejich plnění lze setkat.  

 Územní rozměr spolupráce by mohl být posílen pomocí následujícího: zaměření na 
priority a na projekty se skutečným mezinárodním a přeshraničním významem na 
základě řádné územní analýzy, aby bylo možné dosáhnout výsledků; zjednodušení 
administrativních požadavků; zajištění větší soudržnosti s makroregionálními 
strategiemi a se strategiemi tradiční vnější přeshraniční spolupráce; požadování, aby 
zúčastněné členské státy zavedly podpůrný politický rámec a prokázaly tak, že 
program EU je součástí širší strategie přeshraniční či mezinárodní spolupráce; 
umožnění, aby členské státy v případě zájmu využívaly prostředky k realizaci 
různých druhů zásahů vycházejících ze specifik daného místa, a jejich podporování, 
aby tak činily. Z obecnějšího hlediska by územnímu rozměru se všemi jeho aspekty 
prospělo výraznější strategické vedení ze strany EU. Je nutné lépe využívat 
potenciální přínos programu ESPON k navrhování a provádění politik.  

 Strategická soudržnost a plánování: Chceme-li zlepšit přijímání společného 
strategického rámce, je třeba o něm zahájit politickou diskusi a do schvalovacího 
procesu zapojit Radu ministrů a Evropský parlament. Budou-li ve smlouvách o 
partnerství dohodnuty společné cíle a závazné, na výsledky zaměřené cíle pro každý 
členský stát, bude to pádným důvodem pro zajištění flexibility při provádění, tedy 
flexibility ohledně způsobu plnění cílů a kombinování politických zásahů. Je třeba 
zajistit, aby tematické zaměření nebylo na úkor plnění integrované politiky na 
různých územních úrovních. 

 Řízení výkonu: Podmíněnosti a pobídky by měly být hodnoceny podle toho, zda: 
jsou zaměřeny na zvýšení efektivity politiky soudržnosti; mají přímou vazbu na 
investice do politiky soudržnosti; mohou mít vliv na tvůrce politik; je jich omezený 
počet; dodržují zásadu subsidiarity; a vycházejí ze společné dohody mezi členskými 
státy a Komisí. 

 Sledování, hodnocení a kapacity: Pozici Evropského parlamentu ve strategické 
debatě o výkonnosti politiky soudržnosti je třeba posílit, především pomocí 
intenzivnějšího interinstitucionálního dialogu s Komisí a Radou ohledně výsledků a 
úspěchů politiky soudržnosti. Veškeré údaje o provádění programu, hodnocení, 
výročních zprávách o provádění a zprávách o ukončení programu by měly být 
zveřejněny na internetu, jakmile budou dokončeny či schváleny. Výraznější podporu 
rovněž potřebují administrativní a technické kapacity na navrhování, sledování a 
hodnocení programů v členských státech i Komisi. 

 Sdílené řízení: Existují pádné důvody pro zajištění pokračování stávajících řídicích 
a kontrolních systémů, nebo alespoň pro nalezení způsobu, jak by bylo možné 

6 



Srovnávací studie o vizích a možnostech politiky soudržnosti po roce 2013 
___________________________________________________________________________________________ 

7 

propojit návrhy finančního nařízení se stávající právní úpravou. Prvořadou otázkou 
zůstává, jak zjednodušit finanční řízení a řídícím orgánům programů a příjemcům 
ulehčit od zátěže finančního řízení, auditu a kontroly.  

 Přidaná hodnota: Od počátku následujícího období je nutné uplatňovat jednodušší, 
jasnější a flexibilnější pravidla pro používání nástrojů finančního inženýrství. 
Z hlediska přidané hodnoty financí a výdajů zůstává otázkou, jak zajistit, aby výdaje 
politiky soudržnosti skutečně pouze doplňovaly domácí výdaje na regionální rozvoj. 
Co se týče politické doplňkovosti, existuje řada důvodů pro přidělení menšího podílu 
prostředků Komisi, aby se mohla ve větší míře chopit řídící úlohy. Je třeba 
požadovat důraznější závazek k politické přidané hodnotě, především v 
programových dokumentech a následných hodnoceních. K inovaci a experimentům 
by rovněž přispěla flexibilnější pravidla pro zrušení závazku. 

 


