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STUDIE 

SHRNUTÍ 

Abstrakt 

Tato studie se věnuje strategii Evropa 2020 a především se zaměřuje na jejích 
sedm stěžejních iniciativ (Unie inovací, Digitální agenda, Průmyslová politika, 
Evropa účinněji využívající zdroje, Mládež v pohybu, Nové dovednosti a pracovní 
místa a Evropská platforma pro boj proti chudobě). Zkoumá jejich soulad 
s politikou soudržnosti s ohledem na programové období 2014–2020 a určuje 
způsoby, jak stěžejní iniciativy začlenit do společného strategického rámce. 
Zpráva za využití celé řady podrobných případových studií podrobně rozebírá 
zkušenosti získané při provádění Lisabonské strategie v souvislosti se 
strukturálními fondy. Pro každou ze stěžejních iniciativ jsou uvedeny detailní 
plány, které naznačují, kdo a kdy by měl v krátkodobém, střednědobém i 
dlouhodobém horizontu provádět jaké kroky a také jakým způsobem by je měl 
provádět. Na závěr zpráva přináší doporučení týkající se provádění stěžejních 
iniciativ za pomoci nástrojů politiky soudržnosti. 
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SEZNAM ZKRATEK  
 

AIR výroční zpráva o provádění 

AT Rakousko 

BMUKK Federální ministerstvo školství, umění a kultury (Rakousko) 

mld.  miliarda 

kat. kategorie 

CBC přeshraniční spolupráce 

FS Fond soudržnosti 

CIP rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace 

CO2 oxid uhličitý 

KONV konvergence  

PS politika soudržnosti 

CRES Centrum pro obnovitelné zdroje 

SSR společný strategický rámec 

CSR sociální odpovědnost podniku 

GŘ generální ředitelství 

DPS Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost (Itálie) 

DSM strategický dokument pro Mezzogiorno 

DSPN předběžný národní strategický dokument (Itálie) 

např. například 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EBOR Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

EK Evropská komise 

EHS dotace škodlivé pro životní prostředí 

EIF Evropský investiční fond 

EIP Program pro podnikání a inovace 

EIT Evropský inovační a technologický institut  

EMCO společné zásady, Výbor pro zaměstnanost 

EMFF Evropský námořní a rybářský fond 

EP Evropský parlament 

EPMF evropský nástroj mikrofinancování Progress 
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EVP Evropský výzkumný prostor 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

ERIC Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury 

ESCO klasifikace dovedností a povolání 

ESF Evropský sociální fond 

ESFRI Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury 

EUS evropská územní spolupráce 

ETEAN Helénský fond pro podnikání a rozvoj 

EU Evropská unie 

EU-12 členské státy, které vstoupily do EU v letech 2004 a 2007 

EU-15 členské státy před rozšířením v roce 2004 

EURES Evropská služba zaměstnanosti 

EYD EPAE Operační program pro konkurenceschopnost a podnikání (Řecko) 

EYE program Erasmus pro mladé podnikatele 

EYSED 
EN/KA 

Operační program pro energii, přírodní zdroje a změnu klimatu 
(Řecko) 

SI stěžejní iniciativy 

FISCALIS program spolupráce v rámci EU, který vnitrostátním daňovým 
správám umožňuje získávat a sdílet informace a odborné znalosti 

FP7 sedmý rámcový program pro výzkum 

G20 ministři financí a prezidenti centrálních bank 20 největších ekonomik 

G8 fórum vlád osmi největších světových ekonomik 

HDP hrubý domácí produkt 

GIF mechanismus pro rychle rostoucí a inovační malé a střední podniky 

GPP ekologické veřejné zakázky 

HCI investice do lidského kapitálu 

HORI-
ZONT 
2020 

Horizont 2020 – výzkumný program pro období 2014–2020 (sedmý 
rámcový program, program pro konkurenceschopnost a inovace a 
Evropský inovační a technologický institut) 

HR lidské zdroje 

IB zprostředkující subjekty 

IKT informační a komunikační technologie 

ICT-PSP program na podporu politiky informačních a komunikačních 
technologií 
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MOP Mezinárodní organizace práce 

JASMINE společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě 

JEREMIE společné evropské zdroje pro mikropodniky až středně velké podniky  

JESSICA společná evropská podpora udržitelných investic do městských 
oblastí 

JTS Společný technický sekretariát 

ZIS zřízení znalostních a inovačních společenství 

LCA posuzování životního cyklu 

LIFE+ finanční nástroj pro životní prostředí 

LLL celoživotní učení 

PDV práva duševního vlastnictví 

LRA místní a regionální orgány 

ŘO řídicí orgán 

Mb/s megabitů za sekundu 

MEECC Ministerstvo pro životní prostředí, energetiku a změnu klimatu 
(Řecko) 

mil. milion 

MS členský stát 

n.a. Nepoužije se. 

NVO nevládní organizace 

NPR národní program reforem 

NSRR národní strategický referenční rámec 

OP operační program 

PIA posouzení dopadů chudoby 

POIN meziregionální operační programy 

PON vnitrostátní operační programy (Itálie) 

R&D výzkum a vývoj 

RKZ regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

RES systémy obnovitelných zdrojů energie 

ROP regionální operační program 

RSFF finanční nástroj pro sdílení rizik 

VTR výzkum a technologický rozvoj 

VTRI výzkum, technologický rozvoj a inovace 
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SET strategické energetické technologie 

SEPA jednotná oblast pro platby v eurech 

SF strukturální fondy 

SK Slovensko 

MSP malé a střední podniky 

TA technická pomoc 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

TEN transevropské sítě 

TEP územní dohody o zaměstnanosti 

SEU Smlouva o Evropské unii 

TO tematický cíl 

OSN Organizace spojených národů 

USA Spojené státy americké 

VET odborné vzdělávání a příprava 

WFD rámcová směrnice EU o vodě 
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SHRNUTÍ 

Souvislosti 

Strategie Evropa 2020 byla představena v roce 2010 a měla by poskytnout základ pro 
rozvoj Evropy do roku 2020. Navazuje na Lisabonskou strategii a jejím cílem je vyhnout se 
opakování minulých chyb. Strategie spolu se svými sedmi stěžejními iniciativami vytváří 
součinnost mezi různými problematikami a řeší je na několika úrovních. Stěžejní iniciativy 
udávají směr v tematických oblastech, jako jsou například inovace, digitalizace, chudoba, 
zaměstnanost, průmysl, mládež a účinné využívání zdrojů. Tyto oblasti zahrnují mnoho 
evropských i vnitrostátních politických témat a souvisí s nejrůznějšími evropskými nástroji, 
především nástroji politiky soudržnosti. 
Evropa 2020 nahrazuje Lisabonskou agendu. Tematický dopad této agendy lze najít 
v rozličných politikách a nástrojích Evropské unie. Hospodářská krize však základy této 
agendy zjevně zasáhla, v důsledku čehož nebylo možné její cíle splnit. Není ovšem jisté, 
zda bylo selhání způsobeno pouze krizí, nebo zda bylo provádění agendy už od počátku 
nedostatečné. V nedávném hodnocení1 byla odhalena celá řada problémů, které jsou 
s Lisabonskou agendou spojeny, zejména se jedná o její složitost a to, že ji členské státy 
nepřijaly v dostatečné míře. 
Na základě takzvaných „lisabonských zákonitostí“ byly mimo jiné vypracovány také 
programy politiky soudržnosti. „Lisabonizace“ politiky soudržnosti měla významný dopad na 
přidělování prostředků podle tematických oblastí, členské státy se však s procesem 
neztotožnily tak, jak by bylo potřeba. Lisabonská strategie prorazila cestu tematickému 
přístupu v rámci politiky soudržnosti a přinesla několik důležitých ponaučení; vyskytly se 
úspěchy i neúspěchy.  
Na aktuálním návrhu politiky soudržnosti pro programové období 2014–2020 se pracuje a 
Evropský parlament usiluje o lepší provádění strategie Evropa 2020 jak na úrovni EU, tak 
(především) na úrovni členských států. V tomto ohledu Parlament chce, aby byly 
vnitrostátní iniciativy kvůli dodržování zásady subsidiarity důkladněji sledovány, aby vznikl 
ucelený návrh na financování cílů strategie Evropa 2020 a aby se zajistilo, že politické 
reformy Evropské komise budou v souladu s jejími stěžejními iniciativami.2 
Využití nástrojů politiky soudržnosti k provádění stěžejních iniciativ vyžaduje, abychom 
věnovali pozornost jejich vzájemným vztahům. Spojitost mezi stávajícím návrhem politiky 
soudržnosti a stěžejními iniciativami však dosud není zcela jasná. V této souvislosti jsou 
zapotřebí přehledné plány, které naznačí, jak mohou kroky na různých úrovních a různé 
nástroje ke stěžejním iniciativám přispět. 

                                                 
1  Evropská komise (2010), Hodnocení Lisabonské strategie, pracovní dokument útvarů Komise, SEC(2010)0114, 

Brusel, 2.2.2010. 
2  Evropský parlament (2011), Strukturální politika a politika soudržnosti: nástroje k překonání krize, poznámka, 

Generální ředitelství pro vnitřní politiky, Tematická sekce B: Strukturální politika a politika soudržnosti, Brusel, 
listopad 2011. 
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Stěžejní iniciativy a jejich provádění v evropských politikách 

Tato studie přináší přehled sedmi stěžejních iniciativ a představuje možné způsoby 
jejich provádění v rámci evropské politiky, zejména v rámci nástrojů politiky soudržnosti. 
Strategie Evropa 2020 zavádí sedm stěžejních iniciativ: 

1. Unie inovací 

2. Digitální agenda pro Evropu  
3. Průmyslová politika pro věk globalizace 

4. Evropa účinně využívající zdroje 

5. Mládež v pohybu 

6. Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa 

7. Evropská platforma pro boj proti chudobě 

Stěžejní iniciativy odpovídají cílům a záměrům strategie. Tematická orientace iniciativ má 
nicméně více rozměrů a k tomu, aby dosáhla souvisejících cílů strategie Evropa 2020, bere 
v potaz kroky na nejrůznějších úrovních (Evropské unie, členských států, regionů i na 
místní úrovni). Některé z iniciativ se vyvinuly z dřívějších projektů a programů a staví na 
existujících základech (např. Unie inovací, Digitální agenda). Tyto stěžejní iniciativy se tudíž 
nachází ve velmi pokročilé fázi rozvoje a s nimi spojené dokumenty poskytují podrobné 
plány, jak dosáhnout zlepšení. Jiné iniciativy jsou rozvinuté méně (např. Platforma pro boj 
proti chudobě, Mládež v pohybu). Obě posledně zmíněné iniciativy jsou sociálně 
orientované a postrádají hospodářský impuls výše uvedených témat. Provádění sociálně 
orientovaných iniciativ je navíc obvykle více závislé na místní a regionální úrovni, než by 
tomu bylo u témat týkajících se průmyslu či inovací. Studie pro každou ze stěžejních 
iniciativ přináší informativní přehled. 
Z vícerozměrné povahy iniciativ vyplývá, že témata jednotlivých směrů se do určité míry 
překrývají. Stěžejní iniciativy nemají vlastní rozpočet a jejich realizace závisí na účinné 
koordinaci a řízení různých finančních zdrojů. Při pohledu na rozličné dostupné dokumenty 
týkající se stěžejních iniciativ a na stávající návrh politiky soudržnosti je zřejmé, že návrh 
politiky soudržnosti3 ve své aktuální podobě stěžejní iniciativy nezahrnuje, avšak sdělení 
ohledně těchto iniciativ zmiňují několik podpůrných finančních nástrojů, konkrétně 
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Evropský sociální fond (ESF). Další politické 
nástroje, především pak sedmý rámcový program a následný program Horizont 2020, na 
příslušné stěžejní iniciativy odkazují přímo a důrazně. Realizace stěžejních iniciativ přesto 
do značné míry závisí na finanční podpoře z nástrojů politiky soudržnosti. 
Stávající návrh politiky soudržnosti stěžejní iniciativy téměř nezmiňuje. Návrh se soustředí 
na 11 tematických cílů, které pokrývají všech pět fondů zahrnutých do rámce podpory 
Společenství (Fond soudržnosti (FS), Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský 
sociální fond (ESF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), Evropský 
námořní a rybářský fond (EMFF)). Avšak i přesto, že tyto cíle mají pro stěžejní iniciativy 
velký význam, neberou v potaz akční plány navržené ve sděleních ohledně těchto iniciativ. 

                                                 
3  Evropská komise (2011), návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný 
strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, {SEC(2011)1141 v konečném 
znění} {SEC(2011)1142 v konečném znění}, COM(2011)0615 v konečném znění, Brusel, 6.10.2011. 
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Srovnání různých tematických cílů, různých oblastí financování a tematického zaměření 
stěžejních iniciativ přináší následující výsledky. Pro stěžejní iniciativy Digitální agenda, Unie 
inovací a Průmyslová politika pokrývá EFRR širokou škálu souvisejících témat, zatímco jeho 
úloha ve vztahu k Evropě účinněji využívající zdroje je méně jasná. Co se týče sociálních 
faktorů, stěžejní iniciativy Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa a Evropská 
platforma pro boj proti chudobě souvisejí převážně s ESF. Mládež v pohybu má ve vztahu 
k ESF poněkud menší význam, pokrývají ji však jiné nástroje nespadající do politiky 
soudržnosti, například program celoživotního učení. EZFRV a EMFF přímo zmiňují přispívání 
k inovaci, zlepšení infrastruktury informačních a komunikačních technologií (IKT), účinné 
využívání zdrojů, podporu malých a středních podniků (MSP) a rozvoj dovedností. 

Příklady provádění Lisabonské strategie ve stávajícím programovém 
období 

Obecně vzato měla Lisabonská strategie na současné programové období 2007–2013 
tematický dopad a ovlivnila jej rovněž v souvislosti se zapojením na regionální a místní 
úrovni. Nejvýraznější dopad lze zaznamenat v případě národních referenčních rámcových 
programů a operačních programů. Pokud jde o účast zainteresovaných stran na ústřední a 
regionální úrovni, ve většině případů se na vypracovávání a provádění témat týkajících se 
Lisabonské strategie podílela pouze ústřední úroveň. Tematické oblasti Lisabonské strategie 
byly v nejmenší míře zahrnuty v těch členských státech, které dávají přednost „tvrdým“ 
projektům infrastruktury nebo je převzaly z předchozího období. Pouze členské státy od 
určité výše HDP na obyvatele, jež jsou členy EU delší dobu, se zaměřily na „měkké 
projekty“, které byly v mnohem větším souladu s Lisabonskou agendou. 
Provádění lisabonských tematických oblastí bylo ve většině případů uznáno za závazné a 
řídicí orgány uvedly rozpočty operačních programů do souladu víceméně libovolným 
způsobem. V některých případech byly „lisabonské zákonitosti“ zpětně přiřazeny existujícím 
strategiím. Totéž platí pro některé postupy programování zahrnující regionální a místní 
úrovně. Rozdíly mezi případy, kde se zainteresované strany na regionální úrovni podílely na 
celém procesu plánování, a těmi, kde byla jejich účast vnímána jako nevyhnutelná zátěž, 
nápadně souvisely s členskými státy s decentralizovanou a naopak centralizovanou 
správou. Odlišnosti se projevily rovněž u těch členských států, v nichž velikost země 
vyžaduje decentralizovanější přístup. 
Další rozdíly se vyskytly mezi „tvrdými“ projekty infrastruktury a „měkkými“ projekty 
inovací a sociálními projekty. Zatímco ty první bývají řízeny spíše centrálně, ty druhé bývají 
spravovány na regionální či místní úrovni. Volba mezi ústředním nebo regionálním 
prováděním je také otázkou účinnosti; členské státy, které jsou rozdělené na regiony spíše 
z nutnosti než na základě tradice (např. kvůli své velikosti, jako v případě Polska), tomuto 
dilematu čelí příměji a s různou mírou úspěšnosti. Některých tematických oblastí (např. 
Digitální agendy) se týkají národní i regionální operační programy a tato tematická 
zaměření jsou prováděna smíšeným způsobem. 
Dohled nad prováděním Lisabonské strategie nebyl povinný, a proto se aktuální orientační 
přidělení rozpočtových prostředků ve většině výročních zpráv o provádění neodráží. Některé 
členské státy v praxi zahrnuly „lisabonské zákonitosti“ do systému podávání zpráv, panují 
v něm však takové rozdíly, že to neumožňuje jakékoli ucelené zhodnocení „lisabonizace“. 
Rozličné způsoby provádění projektů v souladu s Lisabonskou agendou ukazují, že nelze 
obecně říci, jaké provádění je dobré a jaké špatné. Případové studie nicméně odhalily, že 
k nejúspěšnějším projektům patří ty, které mají do jisté míry zastřešující povahu. Ve 
Švédsku je skupina A&O jednou z pěti státních tematických skupin, které šíří zkušenosti 
získané z projektů. Skupina A&O má na starost shromažďování, analýzu a sdílení 
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zkušeností z projektů týkajících se vzdělávání na pracovišti. Cílem je propagovat hodnotu 
neustálého vzdělávání na pracovišti pro účastníky trhu práce, jako jsou organizace 
zaměstnavatelů nebo tvůrci politik. 
Irský program pro trh práce s názvem „Equal at Work“ (Rovné postavení v zaměstnání) se 
soustředí na reformu a rozvoj zásad i praxe v oblasti lidských zdrojů zaměřené na to, aby 
byl trh práce spravedlivější a přístupnější. Aktivační opatření jsou zacílena na 
zaměstnavatele, poskytovatele služeb a znevýhodněné skupiny (starší osoby, zdravotně 
postižené osoby, cestující, rodiče samoživitele, ženy, etnické menšiny a uprchlíky) napříč 
všemi čtyřmi hlavními odvětvími zaměstnanosti v Irsku, tj. ve zdravotnictví, místní veřejné 
správě, v soukromém sektoru a v rozsáhlém sektoru komunitní práce a dobrovolnictví. 
V Polsku nebyl pro případovou studii vybrán žádný konkrétní projekt. Polská správa 
namísto toho poukázala na všeobecnou realizaci inovací za využití kombinovaného přístupu 
jak shora dolů (prostřednictvím centralizovaného operačního programu), tak zdola nahoru 
(každé vojvodství4 má vlastní program inovací) v této tematické oblasti. 
Přeshraniční programy do značné míry uplatňují přístup zdola nahoru a významně se na 
nich podílejí regionální i místní zainteresované strany. Potýkají se však s jinými problémy, 
k nimž patří jazykové a kulturní bariéry. V těchto případech se na podporu vzájemného 
hospodářského působení přes hranice provádí více „měkkých“ projektů. 
Bylo prokázáno, že v některých situacích může být zapojení příliš mnoha správních úrovní 
na překážku přínosnému vytváření projektů. Například v Řecku se ústřední správa vyhnula 
účasti místní správy a do realizace systémů účinnějšího využívání zdrojů zapojila přímo 
příjemce. Tento přístup s velkou pravděpodobností ušetřil značnou administrativní zátěž. 
Ačkoli se tyto případové studie liší svým tematickým zaměřením a řízením, přinášejí pouze 
omezený přehled o provádění Lisabonské agendy v Evropě. Ze studií je nicméně zřejmé, že 
proces provádění se netýká pouze úrovně projektů, ale celého cyklu řízení programů a 
širších souvislostí. 
Na současné programové období 2007–2013 však měla výrazný dopad nedávná finanční 
krize z roku 2008. Jelikož byla Lisabonská agenda vypracována před rokem 2008, některé 
její prvky byly nepřiměřené a v období krize se nevyžadovaly. Ačkoli Lisabonská agenda 
mířila správným směrem, její provádění postrádalo důslednost, a proto se členské státy 
domnívaly, že má pouze nevelkou praktickou hodnotu. 

Plány pro stěžejní iniciativy 

Aby bylo zřejmé, jakým způsobem se mají stěžejní iniciativy provádět, byly podřízeny 
všeobecnému plánu, který pro každý případ určuje a vysvětluje, kdo dělá co, na jaké 
úrovni, kdy a jak. Pro každou iniciativu byl vypracován podrobný plán, v provádění však 
neexistuje jednotný přístup. Některé konkrétní stěžejní iniciativy předpokládají značné úsilí 
na úrovni EU v krátkodobém horizontu (např. Digitální agenda a Průmyslová politika), 
zatímco jiné pracují na úrovni členských států s činnostmi v horizontu středně- až 
dlouhodobém (např. Evropská platforma pro boj proti chudobě). 
Určení povahy krátko-, středně- a dlouhodobých aktivit závisí na daném členském státu a 
jeho příslušné struktuře správy. Činnosti prováděné v rozvinutějších regionech 
v krátkodobém horizontu jsou v regionech méně rozvinutých často dlouhodobou záležitostí. 
Na druhou stranu, uvažujeme-li o fondech a politických nástrojích, je patrný poměrně 
všeobecně platný vzorec. Zatímco Horizont 2020 je víceméně univerzálním nástrojem, 
který souvisí s téměř všemi stěžejními iniciativami, jiné nástroje se soustředí na konkrétní 
                                                 
4  Správní oblast v Polsku. 
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činnosti. V oblasti politiky soudržnosti lze určit jasné rozdělení úkolů, kdy EFRR pokrývá 
„tvrdé“ faktory (tj. fyzickou infrastrukturu) a ESF zahrnuje „měkké“ prvky (tj. lidské zdroje 
a dovednosti). EFRR doplňují ve svých příslušných oblastech EZFRV a EMFF a Fond 
soudržnosti nese případně odpovědnost za některé „tvrdé“ faktory, zejména v souvislosti 
s iniciativou Evropa účinněji využívající zdroje. 
Každý plán ovšem zahrnuje činnosti na evropské úrovni, úrovni členských států i na úrovni 
regionální a místní. Tyto činnosti jsou podrobně rozepsány a rozděleny mezi členské státy, 
kde převažují přechodové a rozvinuté regiony, a státy, kde převažují regiony méně 
rozvinuté. Shrnutí plánů je uvedeno v následujících odstavcích. 
Cílem stěžejní iniciativy Unie inovací je podpora výzkumu, vývoje a inovačních opatření 
v oblastech, jako je změna klimatu, účinné využívání energie a zdrojů, zdraví a 
demografické změny. Tato iniciativa by měla přinést součinnost mezi nejrůznějšími 
politikami a nástroji na úrovni Evropy a členských států. Zahrnuje různé evropské nástroje 
(např. sedmý rámcový program pro výzkum, program celoživotního učení, EFRR, ESF atd.) 
zejména v této tematické oblasti, členské státy však mají v této souvislosti i vlastní státní a 
regionální politiky a programy. Stěžejní iniciativa poskytuje příležitost k vytvoření 
jednotného rámce pro inovace. Musí ovšem dosáhnout kompromisu mezi úsilím o 
soudržnost a podporou excelence. Na jednu stranu roste potřeba konkurenceschopnosti na 
celosvětové úrovni, na druhou stranu se nedostává veřejných finančních zdrojů a provozní 
prostředí je roztříštěné. Na úrovni EU je uvedena široká škála činností v krátkodobém 
horizontu, jejichž cílem je vymezit a standardizovat rámec a zahájit konkrétní podpůrné 
mechanismy (např. na podporu mobility výzkumných pracovníků). Tyto aktivity ve 
střednědobém horizontu slouží ucelenosti a výkonnosti, které následně v dlouhodobém 
horizontu vedou k posílení Evropského výzkumného prostoru. Na úrovni členských států ani 
na místní a regionální úrovni nejsou zapotřebí žádné průlomové akce; je třeba spíše 
vytrvalých a promyšlených kroků za účelem zlepšení stávajících struktur, přizpůsobení a 
koordinace nástrojů a zlepšení výzkumné infrastruktury. 
Cílem stěžejní iniciativy Digitální agenda je podpora jednotného digitálního trhu 
zlepšením rychlého a superrychlého internetu a interoperabilních aplikací. To zahrnuje 
širokopásmové připojení pro všechny evropské regiony do roku 2013, zrychlení internetu 
(30 Mb/s a více) do roku 2020 a připojení více než 50 % evropských domácností 
k internetu o rychlosti nejméně 100 Mb/s. Iniciativa se soustředí na obecné zlepšení 
„tvrdých“ i „měkkých“ faktorů týkajících se informačních a komunikačních technologií. 
Potenciál rámce jednotného trhu pro IKT a silná orientace trhu na IKT jsou pro úspěch 
v souvislosti s touto iniciativou významnými hybnými silami. Na druhou stranu může tržní 
orientace vést i k selhání trhu, což následně vyžaduje určitou podobu veřejné pomoci. To 
platí zejména pro EU-12, jejichž systémy IKT často postrádají dostatečnou základní 
infrastrukturu. Na úrovni EU se v krátkodobém horizontu předpokládá vybudování právního 
a procesního rámce včetně pokynů pro členské státy. To ve střednědobém horizontu 
povede k vytvoření schopných evropských agentur a k vymezení interoperabilní a 
přeshraniční sítě a v horizontu dlouhodobém ke vzniku celoevropské elektronické správy. 
Na úrovni členských států, regionální a místní úrovni se iniciativa v krátko- až 
střednědobém horizontu zaměřuje na podporu dovedností v oblasti IKT a ve středně- až 
dlouhodobém horizontu na zlepšení infrastruktury. 
Stěžejní iniciativa Průmyslová politika pro věk globalizace se soustředí na ekonomické 
prvky a otázky podnikání a pracovních sil a zohledňuje přitom mimo jiné inovace, účinné 
využívání zdrojů, podnikatelské prostředí, jednotný trh a zlepšení podpory malých a 
středních podniků. Tento široký tematický záběr může nicméně vést ke ztrátě koncentrace 
a konkurence mezi členskými státy, nedostatečná koordinace a prohlubování stávajících 
rozdílů ohrožují účinnost. Na úrovni EU je v krátkodobém horizontu úhelným kamenem 
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vytvoření celoevropské průmyslové politiky, doprovázené souvisejícími nařízeními a 
pokyny. Ve středně- až dlouhodobém horizontu jsou za zásadní výzvu považovány 
horizontální přístup k průmyslové politice, posílení evropských norem a podpora účinného 
využívání zdrojů. 
Na úrovni členských států, regionální a místní úrovni se iniciativa v krátko- až 
střednědobém horizontu zaměřuje na podporu dovedností, snížení administrativní zátěže 
pro MSP a záruku stabilního a důvěryhodného prostředí pro jejich fungování. Ve 
střednědobém horizontu je zmíněna restrukturalizace průmyslu a podpora účinného 
využívání zdrojů, dlouhodobou záležitostí je využití telematiky a vytvoření účinných 
dopravních a logistických sítí. 
Stěžejní iniciativa Evropa účinněji využívající zdroje pokrývá velmi široké spektrum 
týkající se účinného využívání zdrojů a ochrany životního prostředí v souvislosti se všemi 
politikami a programy na evropské i vnitrostátní úrovni, přičemž klade důraz na horizontální 
povahu tohoto tématu. Tento horizontální rozměr ovšem znamená, že účinnosti a účelnosti 
lze dosáhnout pouze prováděním napříč celou EU. Rychle rostoucí „zelený“ průmysl v EU 
může být v celosvětovém měřítku významnou výhodou. Kvůli globalizované průmyslové 
hospodářské soutěži však evropský průmysl zároveň čelí konkurenci výrobků za nízké ceny 
a nízkým environmentálním normám, a proto není přijímání přísných změn v právním 
systému směřujících k účinnějšímu využívání zdrojů tak vítané. Na úrovni EU se 
v krátkodobém horizontu počítá s celou řadou činností, zahrnujících mimo jiné vytváření 
nových vizí a strategií (např. v oblasti biologické rozmanitosti), přezkum stávajících politik, 
operacionalizaci prostřednictvím finančních nástrojů, struktury a ustanovení týkající se 
dohledu. Ve střednědobém horizontu se iniciativa zabývá zřizováním konkrétních nástrojů 
(např. posuzování životního cyklu, používání ekoznaček, ekologické veřejné zakázky a 
další), které povedou k dlouhodobé podpoře výzkumu, zavedení tržních nástrojů a zrušení 
kontraproduktivních dotací. Na úrovni členských států a místní a regionální úrovni se 
iniciativa v krátkodobém horizontu soustředí na dokončení právního a správního rámce 
(tam, kde je to zapotřebí) vedoucího ve středně- až dlouhodobém horizontu k provádění 
nanejvýš konkrétních kroků (např. energetická účinnost budov, vývoj technologií 
skladování, zavedení fiskálních pobídek atd.) 
Stěžejní iniciativa Mládež v pohybu se zabývá vysokou mírou nezaměstnanosti mladých 
lidí a navrhuje kroky, které se týkají mobility ve vzdělávání a profesní mobility a usnadnění 
vstupu na trh práce. Zjevný přínos koordinace a harmonizace politik a systémů členských 
států je nicméně poněkud oslaben skutečností, že trvá dlouhou dobu, než investice do 
vzdělávání přinesou výsledky, a dalšími překážkami mohou být také napojení na místní trh 
práce a „odliv mozků“. Na úrovni EU spočívá výzva v krátkodobém horizontu ve vymezení 
agendy modernizace vzdělávání, jež má být ve střednědobém horizontu provedena 
příslušnými programy (např. Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus 
Mundus, Tempus). Na úrovni členských států a místní a regionální úrovni se iniciativa 
zaměřuje na okamžité zlepšení přístupu na trh práce, zatímco investice do infrastruktury a 
lidských zdrojů a vytvoření rámce kvalifikací ve střednědobém horizontu by měly 
v horizontu dlouhodobém přinést lepší výsledky vzdělávání a nižší míru předčasného 
ukončování studia. 
Stěžejní iniciativa Nové dovednosti a pracovní místa úzce souvisí s iniciativou Mládež 
v pohybu, přičemž pozornost přenáší na odbornou přípravu, jejímž cílem je vzdělávání 
řízené poptávkou a zácvik na pracovišti. Jde především o to, aby dovednosti odpovídaly 
požadavkům trhu práce a byly sladěné napříč celou EU. Pravomoci členských států 
představují v této oblasti závažnou překážku a vnitrostátní správy mohou být příliš slabé 
nebo příliš pomalé na to, aby se dokázaly přizpůsobit rychle se měnícím potřebám podniků, 
a proto se důraz klade na přístupy prosazující zácvik na pracovišti. Na úrovni EU se 
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iniciativa v krátkodobém horizontu soustředí na přezkum příslušných směrnic a politik a ve 
střednědobém horizontu na vytvoření fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 
Na úrovni členských států a místní a regionální úrovni, kde spočívá jádro činnosti, by se 
správy měly v krátko- až střednědobém horizontu zaměřit na zlepšení dovedností, investice 
do infrastruktury a podporu samostatně výdělečné činnosti a podnikání. Ve středně- až 
dlouhodobém horizontu se pozornost přenáší na konkrétní programy pro odbornou přípravu 
a dovednosti a na rámce pro celoživotní učení. Jako dlouhodobá záležitost jsou uvedeny 
rámce pro flexikuritu. 
Stěžejní iniciativa Evropská platforma pro boj proti chudobě se věnuje rozdílům mezi 
bohatými a chudými (a nezaměstnanosti, která stojí v jejich pozadí) v rámci celé Evropy. 
Jejím hlavním cílem je, aby byla otázka chudoby viditelně přítomna v každodenním 
programu. S cílem usnadnit informovanou diskusi na toto téma se řeší nedostatek 
odpovídajících údajů, které by se staly podkladem pro teoretické úvahy. I v této oblasti se 
ovšem vyskytují problémy, neboť členské státy nejsou buď schopny, nebo ochotny 
(z nejrůznějších důvodů) provádět nezbytné kroky. Na úrovni EU je v krátkodobém 
horizontu bezpodmínečně nutná podpora empiricky podloženého výzkumu, jenž by měl ve 
střednědobém horizontu vést k podpoře sociálněekonomických iniciativ a partnerství. Na 
úrovni členských států a místní a regionální úrovni, kde spočívá jádro činnosti, by se správy 
měly v krátkodobém horizontu zaměřit na zlepšení politik a koordinace, a to za pomoci 
empiricky podloženého výzkumu ve střednědobém horizontu, což by mělo v horizontu 
dlouhodobém přinést účinné řízení migrace a flexibilní vzdělávání a odbornou přípravu. 

Hlavní závěry a doporučení 

Analýza nejrůznějších rysů provádění stěžejních iniciativ ukazuje, že účelem jejich 
vymezení bylo lépe usměrnit provádění strategie Evropa 2020. Pokud se však jedná o 
rozvoj politik, nebyl tento účel zohledněn. Na základě výsledků studií jsou navržena 
následující doporučení, jejichž cílem je lépe začlenit stěžejní iniciativy do rámce politických 
nástrojů a zajistit, aby byly v příštím programovém období uvedeny uceleným způsobem do 
souladu. Ponaučení získaná při provádění Lisabonské agendy by měla vést k lepšímu 
provádění budoucích strategií. 

„Lisabonizace“ stávajícího programového období politiky soudržnosti na úrovni 
Evropské unie 

Lisabonská agenda byla strategií založenou spíše na přístupu shora dolů a členské státy se 
s ní neztotožnily. S ohledem na to je nezbytné proměnit strategické a abstraktní koncepce 
na realistické projektové záměry, které budou na místní úrovni srozumitelné a přijatelné. 
To je zásadní jak pro plánování a konzultace, tak pro provádění, neboť to orgánům a 
příjemcům v rámci daného programu umožní snazší orientaci. Tyto projektové záměry musí 
být orientační a ponechávat zúčastněným stranám nezbytný prostor na vypracování 
vlastních zásahů, ale zároveň musí podporovat výkon těch s menší kapacitou. Jako užitečná 
investice se projevila rovněž rámcová podpora na úrovni operačních programů, která 
umožňuje podporu a vedení na místní úrovni. 
1. Evropské strategie jsou v současnosti stále vnímány jako odtržené od reality a 

nepoužitelné. Je nezbytné evropské strategie a koncepty rozpracovat do srozumitelných 
a v praxi proveditelných kroků, které lze přijmout na místní a regionální úrovni.  

2. Řídicí orgány do systému monitorování včlenily zákonitosti přidělování prostředků. Nyní 
je využívají jako standardní ukazatele. Aby bylo možné vytvářet přidanou hodnotu na 
základě tohoto „efektu učení“, bylo by užitečné tyto zákonitosti pro přidělování 
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prostředků zachovat i v budoucím přidělování prostředků pro účely cílů strategie Evropa 
2020. 

3. Doporučuje se, aby byla zavedena ustanovení pro „automatizaci“ vztahu mezi pokrokem 
při provádění programů (jak jej vyjadřuje finanční výkonnost) a změnou „ukazatele pro 
vyčlenění prostředků“. Od období 2007–2013 programy aplikovaly zákonitosti pro 
přidělování prostředků na „úrovni opatření“ a bylo by užitečné zavést klíč, jímž by byl 
pomocí percentilu vyjádřený příspěvek jednotlivých opatření, což by umožnilo 
automaticky vypočítat pokrok v přidělování finančních prostředků podle finančního 
pokroku. Následné revize programu by bylo možné snadno provést buď na úrovni 
opatření, nebo na základě percentilů. Takový přístup by přinesl danému účelu 
uzpůsobený odraz skutečnosti téměř bez jakékoli administrativní zátěže, která je 
problémem, s nímž se neustále potýkají řídicí orgány a jejich monitorovací oddělení. 

4. Zajištění souladu mezi evropskými a vnitrostátními nástroji musí zahrnovat řízení 
součinnosti mezi různými nástroji, které již existují. 

Provádění stěžejních iniciativ za využití nástrojů politiky soudržnosti 

Strategie Evropa 2020 utvářela stěžejní iniciativy tak, aby docílila lepšího zapojení 
členských států. Členské státy to však dosud nezasáhlo a bez jednotného provádění 
evropských nástrojů financování se situace nezmění. 

Doporučení – úroveň EU 

5. Vzhledem k tomu, že tyto iniciativy tvoří jádro strategie Evropa 2020, je třeba řešit 
nedostatečnou koordinaci mezi politikou soudržnosti a Evropou 2020 a jejich vzájemné 
přizpůsobení. 

6. Veškeré stěžejní iniciativy musí být natolik viditelné, aby si představitelé členských 
států na všech úrovních byli vědomi jejich existence. 

7. Při navrhování plánů stěžejních iniciativ a při jejich provádění by měla být brána v potaz 
územní soudržnost. 

8. Uvedení politiky soudržnosti do souladu se strategií Evropa 2020 vyžaduje nejen 
přidělení finančních prostředků z politiky soudržnosti na stěžejní iniciativy, ale také 
zajištění přiměřených rámcových podmínek. Intervenční logika politiky soudržnosti se 
musí zaměřit na oblasti strukturních a regulačních změn, stejně jako na budování 
kapacit. 

9. Je nutné dále rozvíjet provázanost mezi stěžejními iniciativami, EFRR a ESF a vymezit ji 
v obecných nařízeních pro nástroje politiky soudržnosti. 

10. Ukazatele definované pro hodnocení strukturálních fondů musí odrážet cíle stěžejních 
iniciativ. 

11. Mělo by se předcházet zdvojování postupů a povinností spojených s podáváním zpráv a 
měla by být zajištěna transparentnost. 

Doporučení – úroveň členských států 

12. Při definování operačních programů by mělo být vyčleňování prostředků jasně v souladu 
se směřováním stěžejních iniciativ. 

13. Členské státy by měly zohlednit cíle a záměry stěžejních iniciativ při vypracovávání 
svých smluv o partnerství. 

 



Jak začlenit stěžejní iniciativy EU do politiky soudržnosti  
 

14. Vzhledem k tomu, že zohlednění stěžejních iniciativ ve smlouvách o partnerství a 
výsledné operační programy nepřinesly žádné dodatečné finanční prostředky ani jiné 
bonusy, mělo by být zváženo zavedení pobídek pro členské státy, aby začleňování 
stěžejních iniciativ překročilo rámec pouhé formální podpory nebo prostého 
monitorování příslušných intervenčních zákonitostí. Časem by mělo být posíleno 
postavení směrodatných projektů, které odkazují na některou ze stěžejních iniciativ, 
oproti například standardním projektům „tvrdé“ infrastruktury. To platí zejména 
v případě členských států EU-12. 

Účast Evropského parlamentu na provádění 

Evropský parlament může hrát významnou úlohu v raných fázích činností, kdy se vymezuje 
rámec pro provádění stěžejních iniciativ. To platí jak pro témata stanovená v plánech (tj. 
akce v krátko- až střednědobém horizontu na úrovni EU, zahrnující zejména aktivity typu A, 
případně C), tak pro formu konzultací ohledně konečné verze nařízení o strukturálních 
fondech. 
15. Evropský parlament by měl zajistit, aby financování politiky soudržnosti bylo uvedeno 

do souladu s činnostmi nastíněnými v plánech, a stejně tak by měl zajistit dohled nad 
prováděním různých fází těchto plánů v jednotlivých státech. 

16. Vzhledem ke složitosti stěžejních iniciativ a jejich širokému tematickému záběru se 
doporučuje ucelené monitorování pokroku (např. v podobě „myšlenkových map“, které 
by zachycovaly sdělení týkající se stěžejních iniciativ a ukazovaly předcházející a 
následné dokumenty). V současnosti by toto monitorování mohlo mít elementární 
podobu a soustředilo by se na vytváření podkladových dokumentů, avšak v krátko- až 
střednědobém horizontu se musí stát propracovanějším a zachycovat nové prvky, tj. 
revizi nařízení, nové strategie vypracované na úrovni EU v důsledku stěžejních iniciativ 
atd. Mohlo by být strukturováno buď vertikálně podle témat jednotlivých stěžejních 
iniciativ (a zabývat se viditelností a srozumitelností), nebo horizontálně podle druhů 
dotčených „produktů“ (např. politik, nařízení, struktur, dohledu atd., přičemž by řešilo 
účinnost a koordinaci). 

17. Obdobně jako o monitorování stěžejních iniciativ by se dalo uvažovat o tematickém 
vkladu ze strany pracovních skupin nebo výborů. V takovém případě lze použít spíše 
vertikální strukturu zaměřenou na jednotlivá témata a vytvářet na konkrétní cíl 
zaměřené a přiměřeně odborné pracovní skupiny. 

 

Zapojení regionální a místní úrovně 

Účast při provádění na regionální a místní úrovni se neomezuje na regionální a místní 
správu. V některých případech se vhodnějšími partnery pro účinné a účelné využívání 
evropské finanční podpory jeví být jiné zainteresované strany. I regionální a místní úrovně 
by nicméně měly chápat širší rozměr programu. 

Doporučení – úroveň EU 

18. Zahrnout do podkladových dokumentů k nařízením konkrétní orientační návrhy činností 
ze strany regionálních a místních orgánů. Lze předpokládat, že většina regionálních a 
místních orgánů nemá potřebné kapacity nebo motivaci k tomu, aby se zapojovaly do 
vyšších úrovní strategického plánování stěžejních iniciativ, zvlášť vzhledem k tomu, že 
se nepočítá s žádným dodatečným financováním. Čím tedy budou orientační návrhy 
srozumitelnější a čím blíže budou mít k „místní úrovni“, tím větší bude 
pravděpodobnost, že budou využity. 
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Doporučení – úroveň členských států 

19. Posílit rozvoj územních smluv mezi regionálními a místními orgány s cílem zlepšit 
provádění smluv o partnerství. 

20. Místní a regionální orgány nejsou v dostatečné míře zapojeny do provádění evropských 
strategií a v mnoha případech je nezbytný lepší a ucelenější přenos know-how. Za 
zajištění plynulého přenosu know-how nesou odpovědnost členské státy. 

21. Zapojit regionální a místní orgány do plánování a konzultací takovými způsoby, které 
pro ně budou schůdné a které přinesou smysluplné reakce. Představit těmto orgánům 
konkrétní orientační kroky a získat jejich souhlas, případně prozkoumat alternativní 
možnosti, namísto toho, aby byly zapojovány do diskusí na „vysoké politické úrovni“ 
nebo jim byly předkládány pevně dané scénáře, o nichž nelze jednat. 

22. Podporovat výměnu zkušeností a šíření osvědčených postupů a poskytovat snadné 
pokyny ohledně jednotlivých kroků provádění akcí vztahujících se ke strategii Evropa 
2020, a to za podpory asistenčních služeb. 

 


