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Úvod 
 
Tento pracovní dokument je členěný do dvou částí. V první části jsou posuzovány základní 
zásady a prvky obsažené v návrhu Komise a rovněž různé problémy, které jsou předmětem 
diskuse. Ve druhé části je hodnocen stav věcí v jednáních týkajících se konkrétního obsahu 
návrhu nařízení. 
 
I. ZÁKLADNÍ ZÁSADY A PRVKY NÁVRHU 
 
(i) Kontext 
 
Komisí navrhované obecné nařízení vychází důsledně ze závěrů Třetí zprávy o hospodářské a 
sociální soudržnosti1, předložené Komisí v únoru 2004. Představuje logicky ucelenou 
celkovou architekturu strukturálních fondů, založenou na strategickém přístupu k těmto třem 
dimenzím: 
 

- priorita, akcentovaná v kontextu rozšíření Unie, spočívající v demonstrování solidarity 
se zeměmi zapojenými do programu soudržnosti a s konvergenčními regiony; 

 
- úzké vazby mezi všemi národními, regionálními i místními subjekty a agendou z 

Lisabonu a Göteborgu, prostřednictvím vytváření regionální konkurenceschopnosti a 
cíle zaměstnanosti; ve způsobu jakým působí, by měly být zohledněny hlavní 
rozdílnosti a uplatňován zřetel k doplnění konvergenčního cíle ve zbývající části 
území Společenství; 

 
- posílení územní spolupráce. 

 

Návrh tak představuje nepochybně nejdůležitější strategický nástroj pro prosazování cílů EU 
ve vztahu k občanům na místní úrovni. 

(ii) Finanční aspekty 
 
Chceme-li tyto prvky zasadit do celkového kontextu, je nezbytné vzít v úvahu rozpočtovou 
rovnováhu, která je součástí návrhu, přestože podrobné projednání finančního balíčku jako 
celku musí být uskutečněno jinde.  
 
Komise navrhuje, aby částka vyčleněná na politiku soudržnosti byla vyjádřena procentuálním  
podílem na evropském hrubém národním důchodu (HND). Na strukturální fondy a fondy 
soudržnosti by tak připadla částka odpovídající 0,41% HND Evropské unie, což odpovídá 
0,46% před převedením prostředků určených pro jednotné nástroje zemědělství a rybolovu, na 
které budou vyčleněny zdroje ve výši 0,5% HND Evropské unie. 
 
Se zřetelem k tomuto cíli Komise nenavrhla zvýšení stropu pro rozpočtové zdroje EU, který 
by zůstal ve stejné výši, tj. 1,24% HND. Navrhuje ovšem zvýšit rozsah čerpání těchto zdrojů 
v rámci stanoveného stropu.  
                                                 
1 Dosud nezveřejněné v Úř. věst.,  Zpravodaj Evropské unie /2004/1/  1.3.131, (KOM(2004) 107 – C5-0092/2004 
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(iii) Přidělení zdrojů 
 
Komise navrhuje toto přidělení zdrojů: 
 
 

Navrhované přidělení zdrojů v období 2007-2013 

 Částka  (mld. eur) 
% z celkových 
zdrojů 

Konvergenční cíl, 
z toho: 264,0 78,54% 

Regiony s HDP nižším než 75% průměrného HDP 25 
zemí EU 177,8 52,90% 
Regiony v režimu ,phasing-out‘ (statistický efekt) 22,1 6,58% 
Fond soudržnosti 63,0 18,74% 
Nejvzdálenější regiony  1,1 0,33% 

Cíl regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti,  
z toho: 57,9 17,22% 

Regiony v režimu ,phasing-in‘  (ponechán  Cíl 1 
prostřednictvím růstu HDP) 9,6 2,85% 
Regionální program (Evropský fond pro regionální 
rozvoj – ERDF) 24,1 7,18% 
Národní program (Evropský sociální fond - ESF) 24,1 7,18% 

Cíl územní spolupráce, 
z toho: 13,2 3,94% 

Přeshraniční spolupráce 4,7 1,40% 
Přeshraniční směr nástroje sousedství  1,6 0,48% 
Nadnárodní spolupráce 6,3 1,87% 
Kooperační sítě a výměna zkušeností 0,6 0,18% 

Rezerva na výkonnost 10,1 3,00% 
Technická asistence 1,0 0,30% 
POLITIKA SOUDRŽNOSTI CELKEM 336,1 100,00% 
 
 
(iv) Zásadní změny ve vztahu k předcházejícímu období 
 
V návrhu jsou obsaženy tyto nejdůležitější nové prvky: 

- silnější koncentrace konvergenčního cíle, který představuje téměř 80% z celkových 
zdrojů, ve srovnání s pouhými necelými 70% v průběhu předcházejícího období; 

- relativní omezení zdrojů přidělených na nový cíl regionální konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti, ve srovnání s původními Cíli 2 a 3:23,8% v období 2000-2006, oproti 
14,3% vyčleněným na období následně po roce 2007 (kromě regionů v režimu 
,phasing out‘, které byly v předcházejícím období součástí Cíle 1); 

- významné navýšení zdrojů pro cíl územní spolupráce, ve srovnání s iniciativou 
Interreg III pro předcházející období, se záměrem umožnit: 

o rozšíření přeshraničních programů následně po rozšíření 
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o nový nástroj sousedství  

o rostoucí význam nadnárodní dimenze  

- Iniciativy Společenství jako například URBAN, EQUAL a LEADER byly začleněny 
či integrovány do obecné tvorby programu; 

- prohlubující se partnerství mezi příslušnými regionálními, místními, městskými a 
jinými veřejnými institucemi, ekonomickými a sociálními partnery a jinými 
příslušnými orgány, zastupujícími občanskou společnost, ekologické partnery,  
nevládní organizace; 

- přijetí zásady ,proporcionality‘ v případech, ve kterých jsou posilovány nebo 
omezovány kontrolní mechanismy Společenství v souvislosti s částkami finančních 
prostředků EU přidělenými na příslušné projekty; 

- zavedení strategického přístupu na základě strategických obecných zásad Společenství 
týkajících se soudržnosti a národních strategických referenčních rámců;  

- zjednodušený a decentralizovaný systém dodávek v souvislosti s řízením, kontrolou a 
tvorbou programů, s důrazem na smluvní povahu tvorby programů; tyto změny budou 
znamenat konec rámců podpory Společenství a programových doplňků a budou 
zachovány pouze operační programy; 

- zavedení významné rezervy Společenství jako zdroje rezervních prostředků pro oblast       
kvality a výkonnosti za účelem odměňování pokroku dosaženého v porovnání s 
výchozí situací a národní rezervy na nepředvídané situace určené ke krytí nákladů 
spojených s nepředvídanými místními nebo odvětvovými krizemi; 

 
A konečně je třeba zmínit skutečnost, že v případě překročení rozpočtu jednotlivých 
programů nebudou přečerpané prostředky pravděpodobně v následujícím období obnoveny 
vzhledem k zavedení pravidla automatického zrušení příslibu (N+2), které bude uplatňováno. 
Finanční prostředky z rozpočtu EU, které nebudou vyplaceny do dvou let od jejich příslibu, 
budou definitivně ztraceny. 
 
II. STAV VĚCÍ 
 
S ohledem na výše uvedený stručný nástin hlavních prvků návrhu lze konstatovat, že se 
současná diskuse v Radě týkající se návrhu nařízení zaměřuje na dva zásadní problémy: 
 

- diskuse o finančních aspektech, vzhledem k tomu, že politika soudržnosti představuje 
jeden z hlavních prvků finančních výhledů; 

 
- politické aspekty a problematika správy; rovnováha mezi intervenční politikou na 

úrovni Společenství a na národní úrovni za účelem dosažení cílů politiky soudržnosti a 
vyváženého vztahu mezi Komisí a členskými státy v oblasti řízení a kontroly politiky 
Unie.                       

 
Tyto problémy jsou nastíněny níže a po jejich prezentaci následuje analýza hlavních sporných 
bodů návrhu jako takového. 
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(i) Diskuse o finančních otázkách 
 
Pokud jde o finanční aspekty, Parlament nám v současném okamžiku neumožňuje zahájit 
detailní projednávání této věci vzhledem k doposud probíhající činnosti dočasného výboru pro  
politické úkoly a rozpočtové prostředky rozšířené Unie 2007-2013. Činnost  výboru má 
přispět k tomu, aby Evropský parlament zaujal k dané problematice  jednotný postoj. 
 
Diskuse v této oblasti je ovšem nesmírně důležitá, vzhledem k tomu, že finanční balíček 
představuje prvek zásadního významu pro úspěšnost politiky soudržnosti. Kromě toho je třeba 
daný problém posuzovat v kontextu hrozby rozpočtových škrtů navrhovaných šesti členskými 
státy, které se zasazovaly o strop ve výši 1% HND. Bez ohledu na přesnou výši, která bude 
nakonec dohodnuta, je jasné, že rozpočet EU bude extrémně nízký. I v případě, že by dosáhl 
výše 1,24% HND, bude představovat přibližně necelá 2,5% celkových veřejných výdajů v 
Unii. 
 
Je ovšem zřejmé, že vzhledem k tomu, že rozhodnutí o zemědělských výdajích (další 
významný prvek rozpočtu EU), byla již v zásadě přijata pro období do roku 2013, jakékoli 
škrty v rozpočtu Unie budou mít nutně výrazný dopad na politiku soudržnosti. Nový finanční 
výhled by měl být v souladu s běžnou praxí dohodnut před tím, než Komise začne sestavovat 
předběžný návrh rozpočtu pro rok 2007. V případě, že nedojde ke shodě, budou platit roční 
rozpočty, což bude mít za následek minimálně období značné nejistoty a zpochybnění 
víceletých programů v rámci strukturálních fondů. 
 
(ii) Politická diskuse 
 
Existuje široká shoda v tom smyslu, že Evropská unie by měla hrát významnou úlohu v 
pomoci nejchudším regionům Evropy. Otázkou však zůstává, jaká opatření by EU měla 
přijmout mimo rámec konvergenčního cíle a do jaké míry by měla být politika Unie centrálně 
definována, řízena a kontrolována. Jinými slovy, měly by politiky mimo rámec 
konvergenčního cíle být renacionalizovány a měly by členské státy mít větší míru flexibility v 
provádění politiky Společenství v ostatních oblastech podle vlastního uvážení?                                            
 
Po zveřejnění Sapirovy zprávy1 v létě 2003 proběhly na toto téma četné diskuse. Evropská 
komise je analyzovala a po důkladném přezkoumání se přiklonila k současné hypotéze, 
prosazující Unii, která zůstane ,společenstvím solidarity‘ na základě přesvědčení, že 
intervenční politika Společenství nejenom vytváří významnou přidanou hodnotu z hlediska 
hospodářské a sociální soudržnosti, ale znamená pro Unii i pro členské státy bezesporu 
efektivně vynaložené finanční prostředky. Politika soudržnosti EU představuje částku výrazně 
nižší než 1% celkových veřejných výdajů v Evropě, avšak bez ohledu na tyto relativně 
skromné zdroje, strukturální fondy disponují ekonomickým potenciálem, který se projevuje 
významným pákovým efektem v hospodářském rozvoji. Jak upozornila Komise, z evidence je 
zřejmé, že regiony, které mají prospěch z politiky soudržnosti, dosáhly v minulosti všeobecně  
vyššího tempa růstu než činí průměrná hodnota tohoto ukazatele ve státech EU. Kromě toho, 

                                                 
1 Zpráva Nezávislé studijní skupiny na vysoké úrovni zřízené z iniciativy předsedy Evropské komise, Brusel, 
červenec 2003. 
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členské státy, které jsou čistými přispěvateli do rozpočtu EU, mají z této politiky významný 
finanční prospěch, vzhledem k tomu, že z každého vynaloženého eura získávají výnos ve výši 
několika eur. 1 
 
Tuto diskusi je třeba zasadit do širšího kontextu takzvané lisabonské strategie, která vytyčuje 
cíl „učinit EU do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější světovou 
ekonomikou založenou na znalostech, schopnou trvale udržitelného hospodářského růstu a s 
větší sociální soudržností.“ Jakou roli při dosažení tohoto cíle by měla hrát politika 
soudržnosti Unie? Do jaké míry by měly být do této strategie zapojeny členské státy, regiony 
a ostatní společensko-ekonomické subjekty?  
 
Jedná se především o to, zda uznáváme, že vztahy partnerství mají potenciál vytvářet 
výsledky, které odpovídají naším cílům. Diskuse se proto týká otázky, zda je skutečně 
užitečné uplatňovat pro dosažení trvale udržitelného hospodářského rozvoje přístup „shora 
dolů“ či zda není lepší prosazovat v plném rozsahu aktivní účast všech příslušných 
regionálních i místních subjektů na každé úrovni daného procesu.  
 
Tato širší debata se zároveň odráží v postojích přijatých ohledně technických podrobností 
určujících, jakým způsobem je politika soudržnosti Unie řízena. Probíhá proto aktuálně 
diskuse o tom, zda by mělo dojít k mnohem výraznějšímu zjednodušení postupů a k příklonu 
k pružnějšímu řízení politiky. V podstatě jde o to, zda by měl být zdůrazňovaný přístup 
zaměřený na Společenství nebo přístup orientovaný nacionálně a do jaké míry je nutné nebo 
žádoucí vykonávat kontrolu z centra. 
 
Tato klíčová otázka se prolíná konkrétními body, jimiž se zabýváme v následující části.  
 
(iii) Potenciální konkrétní sporné body návrhu 
 
Za nizozemského předsednictví posuzování návrhu na úrovni Rady značně pokročilo. Detailní 
přezkoumání textu provedla Pracovní skupina pro strukturální opatření Rady EU. Přestože 
Parlament je z těchto diskusí oficiálně vyloučený, byla zaznamenána řada signálů 
naznačujících potenciální oblasti neshody.  
 
Analyzujeme je v následující části s odkazy na postoj Parlamentu přijatý formou usnesení ze 
čtvrtka, dne 22. dubna 2004 ke Třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti.2 V 
odkazech jsou citovány ,odstavce‘ tohoto usnesení, zatímco ,články‘ odkazují k návrhu 
Komise, KOM (2004) 492 v konečném znění. 
 
Partnerství (článek 10) 
 

                                                 
1 3 eura, regiony Cíle 2 
2 Usnesení Evropského parlamentu ke Třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti ze 
čtvrtka, dne 22. dubna 2004, (KOM (2004) 107 – C5-0092/2004 – 2004/2005(INI)), A5-
0272/2004, P5_TA-PROV (2004) 0368. 
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Tato zásada by měla být uvítána, zejména návrh, aby členské státy výrazně zapojovaly 
regiony do vztahů aktivního partnerství, nejenom při realizaci strukturálních činností, ale také 
při koncipování a monitorování národního strategického referenčního rámce. V této 
souvislosti EP ve svém usnesení deklaroval  „svou podporu návrhům prohlubujícím 
partnerství a spolupráci mezi místními, regionálními, národními a celoevropskými složkami 
vlády a doporučujícím členským státům využívat ve vhodných případech možnosti uzavírání 
třístranných smluv“. Kromě toho požádal „Komisi, aby vypracovala harmonizovaná a 
závazná pravidla a kritéria pro svazek partnerství a rozvoje v rámci předpisů Strukturálních 
fondů pro období 2007-2013, a zároveň zajistila efektivní partnerství prostřednictvím 
financování nákladů na jejich zapojení;“ (odst. 94). 
 
Návrh řídit se i nadále zásadou partnerství se v Radě setkal zřejmě s všeobecným souhlasem a 
zdá se, že je široce uznávána i přidaná hodnota, kterou lze uplatňováním této zásady vytvořit.          
Na druhé straně fakt, že Komise do výčtu partnerů zahrnula „jakýkoli příslušný orgán 
reprezentující občanskou společnost, ekologické partnery, nevládní organizace a orgány 
odpovídající za prosazování rovnoprávnosti mužů a žen“, se setkal s odporem. 
 
Subsidiarita a proporcionální intervence (článek 11) 
 
Všeobecně bylo přivítáno zavedení zásady proporcionality, jejímž prostřednictvím jsou za 
účelem omezení transakčních nákladů administrativní mechanismy a kontroly proporcionálně 
navázány na úroveň financování EU. V této souvislosti Evropský parlament připojil ke svému 
postoji výhradu, maje za to, že „Komise by si měla udržovat nezávislou monitorovací a 
kontrolní pravomoc nad realizací strukturálních intervencí a nad jejich souladem se zákony a 
cíli EU.“ Ponechal si ovšem právo „vyjádřit svůj definitivní postoj teprve po následně po té, 
až se seznámí s navrhovanými předpisy pro Strukturální fondy a Fond soudržnosti.“ (odst. 
86). 
 
Některé členské státy v současné době volají po dalším zjednodušení a rozšíření zásady 
proporcionality. Prakticky by to znamenalo omezení ,kontrolních‘ funkcí Komise. 
 
Parlament vždy zastával názor, že zjednodušení politiky soudržnosti musí mít vysokou 
prioritu a že by mělo být „pro podniky, univerzity a národní organizace jednodušší podílet se 
na projektech, aniž by jejich činnost musela být nutně omezována byrokracií, požadavky na 
výkaznictví plateb, atd.“ (odst. 88). Mezi menší mírou kontroly a mezi její úplnou absencí  
ovšem existuje pouze tenká dělící čára.    
 
Parlament musí posoudit, jakým způsobem by měla být zajištěna vyvážená míra kontroly.          
 
Doplňkovost (článek 13) 
 
Existuje široká shoda v tom, že doplňkovost by měla zůstat klíčovou zásadou politiky 
soudržnosti. Jak se uvádí v návrhu Komise „Příspěvky ze Strukturálních fondů nemají 
nahrazovat veřejné strukturální výdaje členského státu či výdaje jim odpovídající.“ Příspěvky 
EU proto musejí vytvářet přidanou hodnotu k výdajům, které měl stát v úmyslu vynaložit v 
každém případě.  
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Je však evidentní, že tento aspekt lze kontrolovat obtížně. EP v této souvislosti ovšem 
poukázal na „potřebu zvláštní pozornosti, která by měla být věnována zajištění požadavku, 
aby příslušné státní a regionální orgány dodržovaly zásadu doplňkovosti, díky níž budou 
zdroje Společenství využívány jako doplněk ke státním zdrojům a nebudou tyto zdroje 
nahrazovat, a aby Komisi byly dány k dispozici nezbytné prostředky dohledu.“ (odst. 95). 
 
Je proto třeba uvítat rozhodné stanovisko Komise v tom smyslu, že tato zásada musí být 
dodržována, zejména prostřednictvím národního strategického referenčního rámce. Zdá se 
ovšem zvláštní, že ověřování ve střednědobém horizontu by se mělo omezit na 
„konvergenční“ cíl a nemělo by se týkat cíle regionální konkurenceschopnosti a 
zaměstnanosti. Mělo by tomu tak být zejména vzhledem ke skutečnosti, že účelem tohoto cíle 
je podporovat vyváženější rozvoj. 
 
Bylo skutečně poukázáno na fakt, že tato myšlenka by mohla být v rozporu se zásadou 
rovného zacházení a mohla by vést k diskriminaci nejchudších členských států. 
 
Zásada rovného zacházení (zákaz diskriminace) (článek 14) 
 
Návrh Komise týkající se rovnosti mezi muži a ženami a začlenění hlediska rodu je již 
akceptovanou součástí acquis  Společenství. Bylo již přijato mnoho žádostí, aby tato zásada 
byla rozšířena také na jiné společenské skupiny. Parlament jako takový poukázal na 
skutečnost, že „by měla být podporována sociální integrace znevýhodněných skupin a 
odstraňovány překážky přístupu pro handicapované občany.“ (odst. 19). 
 
Parlament proto musí tyto žádosti pečlivě posoudit. 
  
Strategické obecné zásady Společenství týkající se soudržnosti (článek 23 – 24) 
Národní strategický referenční rámec (článek 25 -26) 
 
Parlament důsledně usiloval o zlepšení koordinace regionální politiky s jinými odvětvovými 
politikami a v této souvislosti uznal, že „soudržnost a komplementarita budou zlepšeny 
soustředěním regionální politiky na omezená témata a existencí komplexní strategie 
soudržnosti.“ (odst. 74). Konkrétně vyjádřil EP ve svém usnesení souhlas s „přijetím 
celkového evropského strategického dokumentu pro politiku soudržnosti a zpracováním   
strategických politických dokumentů členskými státy“ (odst. 87). 
 
Jak již bylo uvedeno, některé členské státy s takovou strategií orientovanou na Společenství 
nesouhlasí a dávají přednost přístupu zaměřenému spíše nacionálně. Pokud jde o tuto 
problematiku, EP vždy zaujímal důsledný a pevný postoj. Ve svém usnesení proto „schvaluje 
skutečnost, že Komise uznala, že evropská regionální politika se týká všech regionů a 
členských států Unie a vyjadřuje tudíž svou spokojenost s tím, že nebyla navržena žádná 
renacionalizace politiky soudržnosti.“ (odst. 4). 
 
Návrh Komise klíčové prvky strategických obecných zásad dále nevymezuje. Bude nezbytné 
posoudit, zda by pro účely tohoto nařízení bylo užitečné detailněji se zabývat prostředky 
dosažení nejdůležitějších cílů soudržnosti či zda je optimální s tímto řešením vyčkat až do 
přijetí strategických obecných zásad jako takových. 
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V každém případě je zřejmé, že proces, předpokládaný pro přijetí těchto obecných zásad  – 
Schvalovací postup podle článku 161 Smlouvy, nesplňuje odpovídajícím způsobem 
požadavek Parlamentu týkající se rovného partnerství. Jak prohlásil EP, „Evropský 
strategický dokument pro politiku soudržnosti musí podléhat evropskému právu, které je 
výrazem plné legislativní účasti Evropského parlamentu, v té podobě, v níž je předpokládaná 
v článku III-119 návrhu Smlouvy o založení ústavy pro Evropu.“ (odst. 89). 
 
Pokud jde o národní strategický referenční rámec, přesná rovnováha mezi navrhovanou 
strategickou a operační složkou a obsah každé z těchto složek byly již podnětem ke vzniku      
široké názorové škály. Parlament by mohl mít v souvislosti s touto otázkou zájem přehodnotit 
svůj postoj, že „racionální řízení strukturálních fondů.“ zůstává jeho prvořadým zájmem 
(odst. 91). 
 
Strategická následná kontrola a diskuse o ročním intervalu (článek 27 – 30) 
 
Návrh Komise prosazující, aby členské státy sestavovaly výroční zprávu a Komise výroční 
zprávu a výroční hodnocení, si zřejmě u většiny členských států nezískal podporu. Zdá se, že 
existuje spíše široká podpora pro interval tří let. 
 
Parlament již příznivě reagoval na návrh „přezkumu ze strany evropských institucí v intervalu 
jednoho roku, s cílem prodiskutovat pokrok, jehož bylo dosaženo; navrhuje, že tento přezkum 
by mohl být uskutečněn v průběhu jarního zasedání Evropské rady, následně po konzultaci s 
Parlamentem.“ (odst. 90). 
 
Hodnocení (článek 45 – 47) 
 
Pokud jde o hodnocení, EP zejména požádal  „Komisi, aby pro následující programové 
období vypracovala postupy pro ověřování doplňkovosti, které by byly lépe uskutečnitelné, 
začleněné do programových, monitorovacích a hodnotících rámců a vhodné pro použití na 
základě rozpočtových a statistických informací, které jsou k dispozici.“ Dále požádal Komisi 
„aby navrhla konkrétní opatření, jako například sankce, s cílem zajistit dodržování této 
zásady.“ (odst. 97). 
 
Nyní se zdá, že návrhy Komise, zejména pokud jde o hodnocení ex ante, se setkaly s 
výrazným odporem ze strany členských států, které je považují za nadbytečné a zatěžující.  
Tyto členské státy dávají přednost zachování současných flexibilnějších mechanismů. 
 
Rezerva Společenství na kvalitu a výkonnost (článek 48) 
 
Rezerva na kvalitu a výkonnost představuje důležitou součást návrhu Komise, kterou 
podporoval EP ve svém usnesení jako mechanismus pro odměnění dosaženého pokroku (odst. 
96). 
 
Většina členských států v současné době s touto myšlenkou zřejmě nesouhlasí. Nicméně, 
musejí být nepochybně zachovány určité pozitivní prostředky, které by zajistily zaměření na 
různé cíle.  
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Národní rezerva na nepředvídané události (článek 49) 
 
Parlament výslovně uvítal „vytvoření národních rezerv jako prostředek reakce na 
neočekávané odvětvové či místní otřesy, pod podmínkou, že tyto finanční prostředky mají 
reálnou podstatu a nejsou pouhými symbolickými gesty.“ (odst. 96). 
 
Zdá se, že nyní mezi členskými státy existuje shoda, že tyto rezervy by měly být dobrovolné, 
a mělo by být ponecháno na rozhodnutí jednotlivých členských států, zda je vytvoří či ne. 
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