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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o příspěvku regionální politiky EU k boji proti finanční a hospodářské krizi se zvláštním 
důrazem na Cíl 2
(2009/2234(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Konzultace o budoucí strategii 
„EU 2020““ (KOM(2009)0647),

– s ohledem na šestou zprávu Komise o pokroku v oblasti hospodářské a sociální 
soudržnosti (KOM(2009)0295),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Urychlit oživení evropské ekonomiky“ 
(KOM(2009)0114),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Politika soudržnosti: investice do reálné 
ekonomiky“ (KOM(2008)0876),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Nové dovednosti pro nová pracovní místa: 
Předvídání a zohledňování potřeb trhu práce a potřebných kvalifikací“ 
(KOM(2008)0868),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plán evropské hospodářské obnovy“ 
(KOM(2008)0800),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Od finanční krize k vzestupu: Evropský rámec pro 
činnost“ (KOM(2008)0706),

– s ohledem na doporučení Rady k aktualizaci hlavních směrů hospodářských politik 
členských států a Společenství pro rok 2009 a k provádění politik zaměstnanosti 
členských států (KOM(2009)0034),

– s ohledem na vnitrostátní strategické zprávy členských států za rok 2009, 

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1260/19991, 

– s ohledem na svůj návrh usnesení ze dne 11. března 2009 o politice soudržnosti: investice 
do reálné ekonomiky2,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů k šesté zprávě Komise o pokroku v oblasti 
hospodářské a sociální soudržnosti (COTER-IV-027),

– s ohledem na Evropskou hospodářskou prognózu - podzim 2009, European Economy 

                                               
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 Přijaté texty, P6_TA(2009)0124.
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10/2009 – GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti - Evropská komise,

– s ohledem na Čtvrtletní zprávu o eurozóně – svazek 8, č. 4 (2009) – GŘ pro hospodářské 
a finanční záležitosti - Evropská komise,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že v období let 2000–2006 žilo 15,2 % Evropanů (69,8 milionu) 
v oblastech spadajících pod Cíl 2 a využili finanční prostředky v celkové výši 
22,5 miliardy EUR (9,6 % celkových zdrojů), přičemž bylo vytvořeno zhruba 730 000 
pracovních míst a z většiny ukazatelů vyplývá vysoká úroveň výkonnosti (zaměstnanost, 
inovace, výzkum a vývoj, intenzita lidského kapitálu, vzdělávání a odborná příprava, 
celoživotní učení), i když na druhé straně jiné ukazatele (zahraniční přímé investice, 
produktivita) ukazují nižší úroveň výkonnosti než úroveň výkonnosti v konvergenčních 
regionech; a pokud jde o růst HDP na obyvatele ve srovnání s průměrem EU, dotyčné 
regiony jsou vysoko nad průměrem (122 %) konvergenčních regionů (59 %), ale přesto 
vykazují v daném období pokles o 4,4 %,

Β. konstatuje, že po reformě z roku 2006 se cíl 2 nyní týká posílení regionální 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v celkově 168 regionech 19 členských států, tj. 
314 milionů obyvatel s celkovými finančními prostředky na období 2007–2013 ve výši 
54,7 miliardy EUR (těsně pod 16 % celkových zdrojů) a je namístě poukázat na to, že 
přibližně 74 % této částky je vyčleněno na zlepšení znalostí a inovací (33,7 %) a na více 
lepších pracovních míst (40 %), 

C. vzhledem k tomu, že podle posledních prognóz Komise (2009–2011) zůstane situace na 
pracovním trhu nepříznivá a míra nezaměstnanosti dosáhne v EU 10,25 %, s poklesem 
počtu pracovních míst o 2,25 % v roce 2009 a o 1,25 % v roce 2010; klíčová odvětví v EU 
vykazují: a) růst nových objednávek a důvěry ve zlepšení celkového průmyslového obrazu 
EU, ačkoli je míra produkce nižší o 20 % než na začátku roku 2008, b) pokračující pokles 
činnosti ve výrobním odvětví, c) přetrvávající obtíže malých a středních podniků při 
získávání mikroúvěrů/financování, 

D. zdůrazňuje skutečnost, že podle strategických zpráv jednotlivých států za rok 2009 se zdá, 
že členské státy využívaly nástroje, prostředky a metody pro usnadnění politiky 
soudržnosti navržené Komisí pro boj proti krizi a zvýšení skutečných výdajů dosti 
rozdílným způsobem (například 100% využití finančních prostředků, změny strategických 
směrů a os a financování operačních programů a reakce na zjednodušení prováděcích 
postupů),

Ε. zdůrazňuje, že od října 2008 navrhla Komise řadu opatření zaměřených na urychlení 
provádění programů v rámci politiky soudržnosti 2007–2013 s cílem mobilizovat všechny 
své zdroje a prostředky pro poskytnutí okamžité a účinné podpory úsilí o oživení na 
vnitrostátní a regionální úrovni,  

F. vzhledem k tomu, že strategie Komise k urychlení investic a zjednodušení programů 
politiky soudržnosti pomocí doporučení členským státům a legislativními či 
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nelegislativními opatřeními je založena na třech osách: a) větší flexibilitě programů 
soudržnosti, b) poskytnutí náskoku příslušným regionům a c) chytré investice do programů 
soudržnosti; vzhledem k tomu, že z částky 64,3 miliardy EUR vyčleněné pro rok 2010 na 
zaměstnanost a konkurenceschopnost je 49,4 miliardy určeno na soudržnost (nárůst o 2 % 
ve srovnání s rokem 2009) a 14,9 miliardy EUR na konkurenceschopnost (nárůst o 7,9 % 
ve srovnání s rokem 2009),

1. zdůrazňuje, že v kontextu globální finanční a hospodářské krize a stávajícího 
hospodářského zpomalení je regionální politika EU klíčovým nástrojem, který 
rozhodujícím způsobem přispívá k plánu evropské hospodářské obnovy, představuje 
největší zdroj investic ve Společenství do reálné ekonomiky a poskytuje výraznou podporu 
veřejným investicím, a to i na regionální a místní úrovni;

2. konstatuje, že strukturální fondy jsou mocnými nástroji určenými na pomoc regionům při 
jejich hospodářské a sociální restrukturalizaci a k podpoře územní soudržnosti, jakož i pro 
provádění plánu evropské hospodářské obnovy, a zejména pro rozvoj 
konkurenceschopnosti, a podporuje jejich systematické a účinné využívání;

3. s potěšením bere na vědomí pozitivní výsledky zaznamenané v období před hospodářskou 
krizí v regionech spadajících pod Cíl 2, pokud jde o většinu ukazatelů, zejména vysoké 
úrovně výkonnosti v oblasti zaměstnanosti, inovací, výzkumu a vývoje, intenzity lidského 
kapitálu, vzdělávání a odborné přípravy a celoživotního učení, a vyzývá k udržení těchto 
komparativních výhod posílením nástrojů Cíle 2;

4. vřele podporuje klíčové priority strategie EU 2020: využívání nových zdrojů růstu pomocí 
digitálního hospodářství, zlepšování regulačního rámce pro posilování územní soudržnosti 
a prosazování lepších podmínek pro všechny regiony, pokud jde o konkurenceschopnost, 
podnikatelského ducha a inovace, rozvíjení malých a středních podniků a podporování 
jejich růstového potenciálu; vyzývá k tomu, aby všechny tyto politiky byly v rámci 
chystaného prohlubování strategie EU 2020 posíleny;

5. uvědomuje si značný problém způsobený snížením příspěvku vnitrostátního 
spolufinancování programů, který má dopad na Cíl 2 a je důsledkem velkých finančních 
problémů mnohých členských států, a podporuje politiku Komise týkající se možnosti 
poskytnout na žádost členských států „100% kompenzaci“ jejich podílu z veřejných 
výdajů na spolufinancovaných projektech;

6. konstatuje, že z celkových 117 operačních programů financovaných z ESF bylo 
12 přeorientováno (pro Rakousko, Německo, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Litvu, 
Nizozemsko, Polsko, Portugalsko a Spojené království a dva pro Španělsko), aby se řešily 
konkrétní potřeby způsobené krizí, a vyzývá Komisi, aby pomohla členských státům 
využít tuto dostupnou flexibilitu k přeorientování jejich operačních programů s cílem 
poskytnout krátkodobou pomoc konkrétním ohroženým skupinám a kategoriím;   

7. lituje skutečnosti, že šestá zpráva Komise o pokroku v oblasti hospodářské a sociální 
soudržnosti neobsahuje konkrétní kvalitativní a kvantitativní údaje o krátkodobém 
a dlouhodobém dopadu finanční a hospodářské krize na regiony EU, zejména pokud jde 
o nejpodstatnější hospodářské a sociální ukazatele; vyzývá proto Komisi, aby předložila 
zvláštní zprávu/studii o účincích finanční a hospodářské krize na regiony EU, zejména 
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regiony spadající pod Cíl 2;  

8. vítá podpůrná opatření pro podniky spadající pod politiku soudržnosti (přibližně 
55 miliard EUR na období 2007–2013), z nichž se většina týká posílení inovace 
a modernizace malých a středních podniků, a uvědomuje si, že cílem navržených 
intervenčních opatření ve prospěch podniků musí být jejich dlouhodobé restrukturalizační 
výsledky, a nikoli „hasící“ zásahy v zájmu jejich hospodářského přežití, jež jsou v mnoha 
případech neslučitelné s politikami státní podpory;  

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby nepřetržitě sledovaly dopad krize na různé strukturální 
a rozvojové oblasti a využívání příležitostí, které skýtají finanční nástroje určené pro Cíl 
2, zejména na podporu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti s důrazem na 
podnikatelského ducha a malé a střední podniky;

10. vítá politiku Komise ohledně a) prodloužení období způsobilosti v souvislosti 
s operačními programy na období 2000–2006 s cílem umožnit maximální využití všech 
zdrojů politiky soudržnosti, b) zjednodušení administrativních požadavků a postupů 
a finančního řízení programů, přičemž zároveň musí být zajištěna nezbytná kontrola 
jakýchkoli případů chyb nebo podvodů;

11. podporuje politiku „předběžného financování“ programů v rámci politiky soudržnosti pro 
období 2007–2013, která poskytla okamžitou likviditu ve výši 6,25 miliardy EUR pro rok 
2009 na investice v rámci finančních balíčků schválených pro každý členský stát;

12. podporuje politiku pomoci u velkých projektů v regionech (financování ve výši 
50 milionů EUR a více), kterou zavedla Komise v roce 2009, a vyzývá k dalšímu zvýšení 
finančních prostředků poskytnutých prostřednictvím programu JASPERS (Společná 
pomoc při podpoře projektů v evropských regionech) nad 25 % s cílem připravit a velmi 
rychle realizovat velké projekty;

13. podporuje navrhované změny prováděcích pravidel, jejichž smyslem je posílení flexibility 
strukturálních fondů a jejich přizpůsobení tak, aby vyhovovaly požadavku za současných 
mimořádných hospodářských podmínek okamžitě realizovat 455 programů v rámci 
politiky soudržnosti, zejména pokud jde o programy Cíle 2, přičemž zohledňuje nutnost, 
aby se vnitrostátní a regionální instituce a řídící orgány přizpůsobily této nové situaci;

14. vyzývá Komisi ke zhodnocení akčního plánu pro iniciativu Small Business Act po roce 
provádění (prosinec 2008), především z hlediska výsledků posilování 
konkurenceschopnosti a přístupu k finančnímu a provoznímu kapitálu, podporování 
inovativních začínajících podniků, snižování administrativní zátěže atd.;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

V kontextu celosvětové finanční a hospodářské krize a hospodářského zpomalení 
v Evropě přispívá regionální politika EU rozhodujícím způsobem k Plánu hospodářské 
obnovy, který představuje hlavní zdroj investic Společenství do reálné ekonomiky a zajišťuje 
důležitou podporu pro veřejné investice, a to i na regionální a místní úrovni. Vzhledem 
k nedostatku účinných mechanismů EU pro hospodářskou koordinaci a vyvážený růst má 
politika soudržnosti prováděná prostřednictvím strukturálních fondů a jiných opatření prvořadý 
význam.

Regionální politika není pouze způsobem, jak okamžitě utlumit nepříznivé 
hospodářské a sociální vlivy krize, ale je rovněž dlouhodobou politikou pro boj proti 
strukturálním problémům, které se objevily a vznikly na pozadí krize, zejména pokud jde 
o konkurenceschopnost a zaměstnanost v členských státech spadajících pod Cíl 2. Tato zpráva 
se zaměřuje na opatření k provádění těchto dvou hlavních pilířů plánu evropské hospodářské 
obnovy, především pilíře konkurenceschopnosti, prostřednictvím systematického a účinného 
využívání finančních prostředků a nástrojů jim odpovídajících. 

Hospodářská krize a „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 

Cíl 2 byl a nadále je jedním z nejdůležitějších pilířů politiky soudržnosti a v dnešní 
době v souvislosti se stávající hospodářskou krizí získává zvláštní význam pro zvýšení 
konkurenceschopnosti evropských regionů a jejich připravenosti na růst po skončení krize. 

V období let 2000–2006 se Cíl 2, který se týkal podpory hospodářské a sociální 
přeměny oblastí zaostávajících z hlediska rozvoje, zaměřil na 15,2 % Evropanů (v oblastech 
spadajících pod Cíl 2 žilo přibližně 69,8 milionů obyvatel). Ti využili finanční prostředky 
v celkové výši 22,5 miliardy EUR (9,6 % celkových zdrojů) a z vytvoření zhruba 730 000 
pracovních míst. 

Tyto regiony lze rozdělit následovně: a) průmyslové oblasti (8,5 %) s mírou 
nezaměstnanosti vyšší než průměr Společenství, se zaměstnaností v průmyslu vyšší než 
průměr Společenství a trvale klesající, b) venkovské oblasti (5,2 %) s hustotou obyvatelstva 
nižší než 100 obyvatel na kilometr čtvereční, s mírou zaměstnanosti v sektoru venkova více 
než dvojnásobně vyšší než průměr Společenství a s trvale klesajícím počtem obyvatel, 
c) městské oblasti (1,9 %) s dlouhodobou nezaměstnaností vyšší než průměr Společenství, 
s vysokou úrovní chudoby, mimořádně poškozeným sociálním prostředím, vysokou mírou 
zločinnosti, nízkou vzdělávací výkonností, d) rybářské oblasti (0,3 %), e) smíšené oblasti 
(2,1 %). 

Po reformě z roku 2006 se Cíl 2 nyní týká posílení regionální konkurenceschopnosti 
a zaměstnanosti v celkově 168 regionech 19 členských států (viz příloha I), tj. 314 milionů 
obyvatel s celkovými finančními prostředky na období 2007–2013 ve výši 54,7 miliardy EUR 
(téměř 16 % celkových zdrojů). Je důležité, aby Cíl 2 byl plně využit a aby plně přispěl 
k celkové strategii pro naši hospodářskou obnovu i k její konkurenceschopnosti. Především je 
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důležité, že přibližně 73,7 % této částky je schváleno pro a) zlepšení znalostí a inovací 
(33,7 %) a b) více lepších pracovních míst (40 %). Odpovídající procento pro regiony 
spadající pod Cíl 1 je výrazně nižší, pouze 40 %, i když v absolutních číslech je značně vyšší 
v důsledku větších potřeb v dotčených oblastech (viz příloha II).

Poslední zprávy Komise o pokroku v hospodářské a sociální soudržnosti ukazují, že 
většina ukazatelů v regionech spadajících pod Cíl 2 zaznamenala vysoké úrovně výkonnosti 
v oblasti zaměstnanosti, inovací, výzkumu a vývoje, intenzity lidského kapitálu, vzdělávání 
a odborné přípravy a celoživotního učení v období před hospodářskou krizí, zatímco v jiných 
oblastech, jako jsou zvýšené přímé zahraniční investice a produktivita, ukazují konvergenční 
regiony vyšší úrovně výkonnosti (viz příloha III). 

Například v období let 2000 až 2006 před krizí vzrostl HDP na obyvatele v porovnání 
s průměrem EU celkově o šest bodů a vynesl tak konvergenční regiony se 4 procentními body 
na 59 % průměru EU, což je úroveň, která se blíží k minimální výši 75 %, ale stále je výrazně 
pod ní. Regiony spadající pod Cíl 2 „konkurenceschopnost a zaměstnanost“, i když jsou 
vysoko nad průměrem jiných (122 %), zaznamenaly nicméně v období 2000–2006 pokles 
o 4,4 %. Velký růst produktivity konvergenčních regionů je hlavním důvodem, proč se rozdíl 
v HDP na obyvatele výrazně snížil (viz příloha IV).

Od roku 2000 vykazuje produktivita v průmyslu a službách v konvergenčních 
regionech 2% roční růst, což je zdvojnásobení procentní hodnoty v regionech spadajících pod 
Cíl 2 „konkurenceschopnost a zaměstnanost“. Tento růst je podporován pomocí pro 
vzdělávání, lepším a širším využíváním IKT a vysokým přílivem přímých zahraničních 
investic. Zároveň existují ještě velké rozdíly v úrovni vzdělávání mezi regiony. Podíl 
absolventů je téměř o 9 % vyšší v regionech spadajících pod Cíl 2 než v konvergenčních 
regionech. I účast v celoživotním učení výrazně zaostává v konvergenčních regionech, kde je 
její podíl ve srovnání s regiony spadajícími pod Cíl 2 o polovinu nižší. 

Finanční a hospodářská krize odhaluje slabiny evropských konvergenčních oblastí 
a strukturální nevýhody evropských regionů, zejména pokud jde o konkurenceschopnost 
a zaměstnanost. Podle posledních prognóz Komise (2009–2011) zůstane situace na pracovním 
trhu nepříznivá a očekává se, že míra nezaměstnanosti dosáhne v EU 10,25 %, s poklesem 
počtu pracovních míst o 2,25 % v roce 2009 a o 1,25 % v roce 2010. 

Krize s jejím dopadem na klíčová odvětví hospodářství má v současné době také tyto 
důsledky: a) růst nových objednávek a důvěry ve zlepšení průmyslového obrazu EU, vedoucí 
ke stabilizaci průmyslové produkce, ale bez dramatického oživení, tj. míra produkce je o 20 % 
nižší než na začátku roku 2008, b) pokračující pokles činnosti ve výrobním odvětví, 
c) přetrvávající obtíže malých a středních podniků při získávání mikroúvěrů/financování. 

Velké finanční problémy mnohých členských států (vysoký dluh veřejných financí, 
vysoký rozpočtový deficit) představují rovněž brzdu a překážku pro vnitrostátní 
spolufinancování programů spadajících pod Cíl 2. Bohužel v tomto období chybí úhrnné 
kvalitativní a kvantitativní údaje o krátkodobém a dlouhodobém dopadu finanční 
a hospodářské krize na regiony EU a formování nejpodstatnějších hospodářských a sociálních 
ukazatelů. Zpravodajka zastává názor, že by Komise měla předložit zvláštní zprávu/studii 
o důsledcích finanční a hospodářské krize pro regiony EU, zejména regiony spadající pod Cíl 
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2, pokud jde o její obzvláště nepříznivý dopad na zaměstnanost a konkurenceschopnost. 

         Příspěvek regionální politiky k boji proti hospodářské krizi v rámci Cíle 2 

Od října 2008 navrhla Komise řadu opatření zaměřených na urychlení provádění 
programů v rámci politiky soudržnosti 2007–2013 s cílem mobilizovat všechny své zdroje 
a prostředky pro poskytnutí okamžité a účinné podpory úsilí o obnovu na vnitrostátní 
a regionální úrovni. V rámci politiky soudržnosti je vyčleněno přibližně 55 miliard EUR 
(období 2007–2013) na podporu podniků, z nichž je většina určena na posílení inovace 
v malých a středních podnicích. Mnohé plánované činnosti odpovídají spíše okamžitým 
potřebám zabývat se současnou hospodářskou situaci a zaměřují se především na důležité 
výzvy, které stojí před podniky v reálné ekonomice, ale cílem navržených intervenčních 
opatření ve prospěch podniků musí být jejich dlouhodobé výsledky řešení strukturálních 
problémů, a nikoli „hasící“ zásahy v zájmu hospodářského přežití, jež jsou v mnoha případech 
neslučitelné s politikami státní podpory. 

Obzvláště povzbudivé je, že klíčové priority strategie EU 2020 zdůrazňují potřebu 
využívat nové zdroje růstu, které současně zajistí sociální a územní soudržnost EU a zlepšení 
regulačního rámce pro posilování územní soudržnosti. Je namístě poznamenat, že územní 
soudržnost zajišťuje přidanou hodnotu rozvíjení konkurenceschopnosti různých oblastí 
a prosazování lepších podmínek pro podnikatele, růstu malých a středních podniků a 
využívání jejich komparativních výhod.

Konkrétněji a okamžitě je z částky 64,3 miliardy EUR vyčleněné pro rok 2010 na 
udržitelný růst určeno 49,4 miliardy EUR na soudržnost (nárůst o 2 % ve srovnání s rokem 
2009) a 14,9 miliardy EUR na konkurenceschopnost (nárůst o 7,9 % ve srovnání s rokem 
2009) – (viz příloha V). Jedním z cílů v souvislosti s posílením konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků je vytvoření 400 000 pracovních míst do roku 2013 (viz příloha VI). 

Zároveň musí být strategie Komise k urychlení investic a zjednodušení programů 
politiky soudržnosti posílena pomocí doporučení členským státům a legislativními či 
nelegislativními opatřeními. Zpravodajka souhlasí s tím, že přednost by měly mít tři osy: 
a) větší flexibilita programů soudržnosti, b) poskytnutí náskoku regionům všemi možnými 
způsoby a c) chytré investice v rámci programů soudržnosti. 

Úvodní posouzení vycházející ze strategických zpráv jednotlivých států za rok 2009 
uvádí, že členské státy využívaly nástroje, prostředky a metody pro usnadnění politiky 
soudržnosti navržené Komisí pro boj proti krizi a zvýšení skutečných výdajů dosti rozdílným 
způsobem, pokud jde například o 100% využití finančních prostředků, reakci na změny 
strategických směrů a os a financování operačních programů a reakci na zjednodušení 
prováděcích postupů. Zpravodajka se domnívá, že by z toho měly být vyvozeny užitečné 
a spolehlivé závěry. Je přesvědčena, že i když regionální politika není politikou Společenství 
pro tlumení požárů, ale pro dlouhodobé plánování, je obzvláště důležité, aby tento strategický 
„flexibilní“ přístup zůstal zachován, ale zároveň byla zajištěna i nezbytná kontrola, aby se 
předešlo chybám a případům podvodu. Například politika Komise ohledně prodloužení 
období způsobilosti v souvislosti s operačními programy na období 2000–2006 nebo 
zjednodušení administrativních požadavků a postupů a finančního řízení programů se zdá být 
rozhodujícím příspěvkem pro to, aby se umožnilo maximální využití všech zdrojů politiky 
soudržnosti. 
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Současně by mělo být poukázáno na to, že politika „předběžného financování“ programů 
v rámci politiky soudržnosti pro období 2007–2013 měla zmírňující účinek, protože přinesla 
okamžitou likviditu ve výši 6,25 miliardy EUR pro investice v roce 2009 v rámci finančních 
balíčků schválených s členskými státy. Rovněž s cílem řešit otázku snížení příspěvku na 
vnitrostátní spolufinancování programů týkající se také Cíle 2 v důsledku velkých finančních 
problémů mnohých členských států musí být podpořena politika Komise týkající se možnosti 
„100% kompenzace“ na žádost členských států, i když některé z nich nereagovaly na tuto 
možnost pozitivně hlavně kvůli obavám, že v budoucnosti nebudou moci reagovat na 0% 
financování jiných projektů, aby dosáhly požadované účetní vyrovnanosti a vyváženosti.

Zpravodajka podporuje politiku pomoci u velkých projektů v regionech (financování ve 
výši 50 milionů EUR a více), kterou zavedla Komise v roce 2009, a vyzývá ke zvýšení 
finančních prostředků poskytnutých prostřednictvím programu JASPERS (Společná pomoc 
při podpoře projektů v evropských regionech) nad 25 % s cílem připravit a velmi rychle 
realizovat velké projekty a urychlit platby členským státům, zejména v případě programů 
v rámci Cíle 2. Podpořeny musí být i navrhované změny prováděcích pravidel, jejichž 
smyslem je posílení flexibility strukturálních fondů a jejich přizpůsobení tak, aby plnily 
potřeby za mimořádných hospodářských podmínek. 

Závěrem: zpravodajka je přesvědčena o zásadním významu politiky soudržnosti a nutnosti 
v ní pokračovat a posilovat ji ve všech oblastech. Je přesvědčena o nutnosti věnovat zvláštní 
pozornost oblastem spadajícím pod Cíl 2 a příslušným programům kvůli jejich významu, 
protože ukazují těmto oblastem komparativní výhody a příležitosti, a obecněji kvůli jejich 
příspěvku k růstu a zaměstnanosti. Je rovněž přesvědčena, že pro dosažení tohoto cíle je 
nezbytné mobilizovat a koordinovat veškeré prostředky a nástroje.        

Annex I

Lisbon Earmarking Non earmarked TOTAL
Regional 

Competitiveness 
and Employment

Decided OPs Decided OPs

FR 8.090.730.610 2.167.334.886 10.258.065.496
DE 7.736.411.732 1.672.869.936 9.409.281.668
ES 6.098.907.229 2.382.419.048 8.481.326.277
UK 6.193.002.023 785.385.815 6.978.387.838
IT 5.065.123.109 1.259.766.998 6.324.890.107
HU 984.291.129 1.027.938.064 2.012.229.193
NL 1.320.593.128 339.409.609 1.660.002.737
SE 1.407.260.632 218.831.256 1.626.091.888
FI 1.375.965.515 220.000.529 1.595.966.044
BE 1.190.483.947 234.690.665 1.425.174.612
AT 934.061.242 93.250.375 1.027.311.617
PT 663.811.932 276.822.334 940.634.265
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IE 600.862.370 149.862.372 750.724.742
GR 310.481.234 327.895.468 638.376.702
CY 314.511.444 297.923.548 612.434.992
DK 457.388.655 52.188.584 509.577.239
SK 343.259.311 111.631.178 454.890.489
CZ 329.286.599 88.636.114 417.922.713
LU 43.923.978 6.563.354 50.487.332
19 43.460.355.819 11.713.420.133 55.173.775.952

Source DG Regional Policy European Commission

Annex II

Regional Competitiveness and Employment 55.173.775.952

Guideline : Attractive places to invest and work 10.243.530.661 18,6%

Broadband 338.138.119 0.6%

Culture and social 1.665.052.335 3.0%

Energy 1.818.186.998 3.3%

Environment 3.141.455.583 5.7%

Other Transport 1.906.550.931 3.5%

Rail 688.470.992 1.2%
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         Source DG Regional Policy European Commission 

Annex III

Road 685.675.704 1.2%

Guideline : Improving knowledge and innovation 
for growth 

18.601.025.961 33.7%

Entrepreneurship 2.771.128.582 5.0%

ICT for citizens and business 1.967.684.202 3.6%

Innovation and RTD 11.383.859.843 20.6%

Other investments in enterprise 2.478.353.334 4.5%

Guideline : More and better jobs 22.077.051.433 40%

Capacity Building 462.938.707 0.8%

Human Capital 8.003.626.074 14.5%

Labour Market 7.967.735.368 14.4%

Social Inclusion 5.642.751.284 10.2%

Guideline : Territorial Dimension 2.566.110.730

Territorial Dimension 2.566.110.730

Guideline : TA 1.686.057.166

Technical assistance 1.686.057.166
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Indicator Period Unit Convergence Transition RCE Remarks
Tertiary education attainment 2007 % of population 25-64 17 25 26
Tertiary education attainment 
trend * 2000 - 2007 % point change 4.0 4.9 5.2

Participation of adults aged 25-
64 in education and training

2007 % of population 25-64 5.1 8.1 11.5

Human capital intensity 2007 index EU27=100 95 92 104
Human capital intensity trend* 2000 - 2007 index point change 1 6 -1

Population aged 15-64 born in a 
non-EU27 country

2007 % of population 15-64 1.9 7.0 8.8

Population aged 15-64 born in 
another EU27 Member State 2007 % of population 15-64 0.8 3.3 3.7

Population aged 15-64 born in 
another country 2007 % of population 15-64 2.8 10.3 12.5

Unemployment rate 2007 % of active population 9.2 8.4 6.1
Unemployment rate trend 2000 - 2007 % point change -4.6 -3.0 -0.5

Arrivals in hotels 2006-07 Arrivals per capita 0.7 1.4 1.4

Arrivals in hotels trend 2000-01 - 
2006-07 % point change 0.16 0.2 0.11

Core creative class 2006-07 % of population 15-64 5.4 6.9 8.3

Core creative class trend * 2000-01 - 
2006-07

% point change 1.1 0.9 1.0

Broadband Access** 2008 % of households 32 43 57

Productivity in industry and 
services (PPS) 2006 index EU27=100 63 90 113

Productivity trend in industry and 
services

2000-2006 Average annual real 
productivity growth

1.94 1.27 0.94

Authors of EPO patent 
applications 2004-2005 Inventors per million 

inhabitants 30 78 397

Employment rate 2007 % of population 15-64 59 64 69
Employment rate trend * 2000 - 2007 % point change 2.9 6.0 3.1

GDP/head (PPS) 2006 index EU27=100 59 95 122
GDP/head (PPS) trend 2000 - 2006 index point change 5.4 5.9 -4.4

New foreign firms per million 
inhabitants 2005-07

Total new foreign firms 
per  million inhabitants 268 62 225

Change in new foreign firms per 
million inhabitants

2001-03 - 
2005-07

Total new foreign firms 
per  million inhabitants 118 -34 -18

R&D expenditure in the business 
enterprise sector 2006 * % of GDP 0.36 0.42 1.36

R&D expenditure in the business 
enterprise sector trend

2000-
2006(est.) % points of GDP 0.04 0.08 0.01

estimate excl. 
Région 
Wallonne, FR9, 
major parts of 
UK

* excl. UKM5 & UKM6
** excl. FR9, DE5, DEC, UKD1, UKE1, UKK3, UKM5

excl. FR9

excl. FR9 
and IE

excl. FR9,  
IE and SK

excl. FR9

Source DG Regional Policy European Commission 

Annex IV
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Annex V

Source DG Budget European Commission` 
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Annex VI

Source DG Budget European Commission 


