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1. Dosavadní vývoj
Evropský fond pro regionální rozvoj byl vytvořen v roce 1975 po prvním rozšíření Evropské 
unie a poznamenal vytvoření evropské regionální politiky. Asi po dobu deseti let byly tomuto 
fondu přidělovány skromné částky, a to až do přijetí Delorsova balíčku I v roce 1988, kterým 
se příděly do strukturálních fondů pro období 1988-1993 zdvojnásobily. Od tohoto data 
částky přidělené pro regionální politiku a zejména pro Evropský fond pro regionální rozvoj 
neustále rostly, aby bylo možno čelit výzvám Hospodářské a měnové unie, následných 
rozšíření, a zejména proto, aby se přispělo k plnění cíle hospodářské a sociální soudržnosti 
Evropského společenství. 

Článek 158 Smlouvy stanoví pro Společenství cíl podporovat „celkový harmonický rozvoj 
Společenství“ prostřednictvím posilování hospodářské a sociální soudržnosti. Podle článku 
160 Smlouvy byl tedy Evropský fond pro regionální rozvoj vytvořen, aby „pomáhal 
odstraňovat zásadní regionální rozdíly“, a představuje proto základní nástroj regionální 
politiky Společenství.

2. Prezentace návrhu nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, KOM (2004) 
495.
Komise předložila svůj návrh na reformu politiky soudržnosti ve formě jednoho obecného 
nařízení a čtyř specifických nařízení. Nařízení obsahující obecná ustanovení o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti1 je hlavní 
součástí těchto návrhů. Nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj je tedy specifické 
nařízení, které doplňuje ustanovení obecného nařízení o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj a které se odvolává na články tohoto obecného nařízení.
Činnost Evropského fondu pro regionální rozvoj se nadále zaměřuje na priority Unie, které 
byly definovány v Lisabonu a v Göteborgu. A dále, v souladu se snahou o zjednodušení 
regionální politiky, bude každý program od nynějška financován jen jedním fondem. 

Evropský fond pro regionální rozvoj přispívá na financování tří nových cílů.

Evropský fond pro regionální rozvoj přispívá na financování cíle konvergence (článek 4)2

společně s Fondem soudržnosti a Evropským sociálním fondem. Soustřeďuje svoji pomoc na 
podporu trvalého hospodářského rozvoje tím, že podporuje programy zaměřené na 
infrastrukturu a na nové aspekty jako výzkum, inovace a prevence přírodních a 
technologických rizik3.

Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (článek 5) je financován z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a z Evropského sociálního fondu. Komise zde totiž navrhuje dvojí 
přístup: na jedné straně se regionální programy rozvoje financované výlučně z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj zaměřují na posílení konkurenceschopnosti a přitažlivosti 
regionů. Tyto regionální programy jsou postaveny na třech prioritních tématech: podpora 
inovace a ekonomiky založené na znalostech; ochrana životního prostředí a prevence 
přírodních a technologických rizik; podpora přístupu ke službám obecného ekonomického 
zájmu v dopravě a v telekomunikacích mimo velká městská centra.

  
1 KOM(2004) 492.
2 Částka přidělená na cíl konvergence je 264 miliard EUR, z nichž 201 miliard je přiděleno Evropskému fondu pro regionální rozvoj a Evropskému 
sociálnímu fondu (t.j. 76% z celkové částky na cíl konvergence) a zbývající částka (63 miliard EUR) je přidělena do Fondu soudržnosti.
3 Článek 4, KOM (2004) 495.
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Na druhé straně Evropský sociální fond bude financovat národní programy, jejichž úkolem je 
usnadňovat, na základě evropské strategie zaměstnanosti, přizpůsobivost pracovníků a 
podniků.
Regiony, které jsou oprávněné pro cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, jsou 
na jedné straně všechny zóny, které nejsou pokryté cílem 1, a na druhé straně regiony, které 
z důvodu svého hospodářského pokroku už nebudou oprávněné z titulu cíle konvergence a 
budou dostávat přechodnou a degresivní podporu až do roku 2013 v rámci cíle regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost (útlum).
Částka přidělená pro cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je rozdělena 
následovně: 83,44 % na financování regionů, které nejsou pokryté cílem konvergence, a 16,56 
% na útlumové regiony. Obecné nařízení1 stanoví, jaké bude rozdělení finančních částek mezi 
Evropským fondem pro regionální rozvoj a Evropským sociálním fondem:

• přidělené rozpočtové částky pro financování regionů, jež nejsou pokryté cílem 
konvergence, jsou rozděleny rovnoměrně mezi Evropský fond pro regionální rozvoj a 
Evropský sociální fond;

• přidělené rozpočtové částky pro financování útlumů jsou také rozděleny mezi 
Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond a podíl Evropského 
sociálního fondu může být až 50 % disponibilních přidělených rozpočtových částek.

Cíl evropská územní spolupráce (článek 6), který se inspiroval úspěchem iniciativy 
Společenství INTERREG III, bude organizovaný kolem nadnárodní, přeshraniční a 
meziregionální složky a bude zcela financován Evropským fondem pro regionální rozvoj 
v předpokládané výši 13,2 miliardy EUR, t.j. 3,94 % celkové částky přidělené pro tyto tři 
cíle.2

A konečně nařízení má upravovat specifická ustanovení o územních specifikách (články 8-9-
10-11):

Pokud jde o městský rozměr (článek 8), Evropský fond pro regionální rozvoj „podporuje 
rozvoj účastnických a integrovaných strategií, aby bylo možno čelit silné koncentraci 
ekonomických, ekologických a sociálních problémů, s nimiž se potýkají městské 
aglomerace"3. Akce týkající se měst jsou tak integrované do operačních programů 
financovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj4 a už neexistuje žádný specifický 
program jako iniciativa Společenství URBAN.5

Článek 8-2 stanoví že, na rozdíl od čl. 33 odst. 2 obecného nařízení, se financování akcí 
ohledně městského rozměru z Evropského fondu pro regionální rozvoj podle nařízení o 
Evropském sociálním fondu z titulu cíle „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
zvyšuje na 10 %.

  
1 Článek 17, KOM(2004) 492.
2 V programovém období 2000-2006 je INTERREG III zcela financován Evropským fondem pro regionální rozvoj a má k dispozici částku 4,875 
miliardy EUR.
3 Článek 8,  KOM (2004) 495.
4 Článek 36-4 b, KOM (2004) 492 v konečném znění.
5 URBAN má k dispozici částku 739 miliónů EUR pro období 2000-2006.
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Evropský fond pro regionální rozvoj působí také ve venkovských oblastech a v oblastech 
závislých na rybolovu (článek 9). Jeho činnost se zaměřuje na podporu hospodářské 
diversifikace těchto regionů6. Členské státy a regiony musí dbát na vzájemné doplňování a 
soudržnost akcí, které jsou spolufinancované Evropským zemědělským fondem pro rozvoj 
venkova a Evropským fondem pro rybolov, a na druhé straně programů spolufinancovaných 
Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Dále se pak regionální programy spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj, 
které pokrývají oblasti s přírodním znevýhodněním (článek 10) v rámci cíle 
konkurenceschopnost, podílejí na „financování investic, které mají za cíl zlepšit dostupnost, 
podporovat a rozvíjet hospodářské činnosti související s kulturním dědictvím, podporovat 
udržitelné využívání přírodních zdrojů a podněcovat cestovní ruch"1.

A konečně nejvzdálenější regiony (článek 11), ať patří nebo nepatří do cíle konvergence, 
budou využívat specifického financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj za účelem 
integrace do jednotného trhu, a aby se vzala v úvahu jejich specifická omezení2. 0,42 % 
rozpočtu přiděleného pro cíl konvergence je takto určeno pro nejvzdálenější regiony. 

Zároveň se stropy pro účast z Evropského fondu pro regionální rozvoj se předpokládají další 
navýšení pro příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj3: navýšení o 10 % pro akce 
meziregionální spolupráce v rámci cílů konvergence a konkurenceschopnost; a navýšení o 5 
% v rámci cíle konkurenceschopnost pro oblasti s přírodním znevýhodněním, s nízkou nebo 
velice nízkou hustotou osídlení a oblasti, které až do 30. dubna 2004 tvořily vnější hranice. 
Navýšení pro tyto různé oblasti jsou kumulovatelná až do celkové účasti Společenství ve výši 
60 %.

Článek 7 vylučuje účast Evropského fondu pro regionální rozvoj na financování: DPH, úroků 
z dlužných částek, nákupu pozemků ve výši přesahující 10 % celkových způsobilých výdajů 
pro dotčenou operaci, bydlení a odstavování jaderných elektráren

• Přidělování zdrojů z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

Přidělování zdrojů z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro období 2007-2013

Částka v miliardách 
EUR 

% z cíle

Cíl konvergence:
- Regiony s HDP nižším než 75 % průměru Společenství: 

Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond 
- Statistický efekt: Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond
- Fond soudržnosti

264

178,9
22,1

62,99

67,8 %
8,4 %
23,8 %

  
6 Článek 9, KOM(2004) 495.
1 Článek 10, KOM(2004) 495.
2 Článek 11, KOM(2004) 495.
3 Článek 52-1, KOM(2004) 492.
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Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost:
- Regiony nepokryté cílem konvergence: Evropský fond pro 
regionální rozvoj a Evropský sociální fond

- Útlum: Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální 
fond 

57,9
48,3

neboli 24,15 pro 
Evropský fond pro 

regionální rozvoj
9,5

83,4 %

16,6 %

Evropská územní spolupráce: 

- Evropský fond pro regionální rozvoj 13,2
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Připomínky a návrhy

Návrhu Komise se podařilo vytvořit účinný a vyvážený vztah mezi politikou soudržnosti a 
lisabonskými a göteborgskými prioritami (t.j. konkurenceschopnost, přístupnost, 
zaměstnanost a sociální integrace, ochrana životního prostředí a prevence rizik).
Formulace článků 4, 5 a 6 nabízí celkové tématiky a oblasti zásahů Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, které jsou zjevně v souladu s těmito cíli.
Je třeba ocenit připomenutí a posílení některých základních principů, jako je koncentrace 
zásahů, vzájemné doplňování a partnerství.

Následující otázky by však bylo třeba hlouběji rozpracovat.

• Městský rozměr

Ačkoliv zdroje, které jsou k dispozici pro problém měst, jsou mnohem vyšší než zdroje 
určené na iniciativu URBAN (ta měla k dispozici částku 739 miliónů EUR na období 2000-
2006), zdá se nám, že městský rozměr je třeba brát více v úvahu, protože nové projekty se 
budou týkat mnoha občanů, kteří žijí ve městech. V tomto ohledu žádá zpravodaj o významná 
posílení městské politiky prostřednictvím:

• zavedení povinné minimální částky ze zdrojů, které by každý členský stát musel 
přidělit pro městský rozměr v rámci operačních programů;

• zvýšení limitu pro zásah Evropského fondu pro regionální rozvoj v opatřeních 
financovaných Evropským sociálním fondem, která jsou nyní v návrhu Komise 
(článek 8-2) limitována 10 %. To by městům umožnilo, aby si pružněji definovala 
příslušná opatření pro řešení místních změn;

• větší zapojení místních orgánů do přípravy rámců pro národní strategické reference 
tak, aby bylo zajištěno dodržování zásady partnerství;

• zahrnutí velkých měst do všech priorit financování z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. V současném návrhu článek 5-3 o prioritách pro zásahy z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj vylučuje velká města z projektů zaměřených na přístup 
k telekomunikačním a dopravním službám obecného hospodářského zájmu. 
S přihlédnutím k jejich klíčovému přispění k regionálnímu rozvoji je zpravodaj 
přesvědčen, že je zásadní, aby velká města byla také zahrnuta do priorit Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.

• Postižené osoby

Zpravodaj souhlasí s tím, že Evropský fond pro regionální rozvoj by měl být základním 
nástrojem pro snižování a ulehčování sociálního vyloučení postižených osob ve všech 
oblastech života. Aby bylo zajištěno, že strukturální fondy nepovedou k vytváření dalších 
přístupových bariér pro postižené osoby, předkládáme následující návrhy:

• výslovně zmínit propojení mezi požadavky na přístupnost pro postižené osoby 
a přidělením zdrojů. Zejména by bylo třeba zvážit zahrnutí hledisek 
přístupnosti do projektů městského rozvoje, které jsou financované 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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• zahrnout konkrétní závazek na odstranění bariér pro postižené osoby při 
přístupu ke zboží a službám a k zastavěnému prostředí do článku 2, který 
upravuje účel Evropského fondu pro regionální rozvoj.

• Źivotní prostředí

Předloha nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj nabízí některé možnosti 
financování v rámci jeho tří cílů, jako je podpora biologické rozmanitosti a ochrana přírody (v 
rámci cíle konvergence) a rozvoj infrastruktury napojený na program Natura 2000 (v rámci 
cíle regionální konkurenceschopnost). Takové výslovné zmínky o biologické rozmanitosti a o 
programu Natura 2000 by byly vítané.

V zájmu posílení ekologických aspektů politiky soudržnosti by bylo třeba zahrnout výslovné 
zmínky o ochraně a zlepšování životního prostředí do všech příslušných článků.

Zmínka o „udržitelném hospodářském rozvoji“ v článku 5-2 je sporná, protože zpravodaj je 
přesvědčen, že investice v rámci programu Natura 2000 by měly přinést nejen přímé 
hospodářské přínosy, ale také širší přínosy pro veřejnost, jako je zdravotnictví a vzdělávání. 
Aby byl tento princip vyjádřen, bylo by vhodnější použít termín „udržitelný rozvoj“ místo 
„udržitelný hospodářský rozvoj“.

• Cíl územní spolupráce

Na tento nový cíl byly přiděleny prostředky ve výši 13,2 miliardy EUR. Komise navrhuje 
rozdělit tuto částku rovným dílem mezi přeshraniční spolupráci a nadnárodní spolupráci. 
Některé členské státy chtěly zvýšit částku na přeshraniční spolupráci na úkor nadnárodní 
spolupráce. 
Zpravodaj podporuje stanovisko Komise a je toho názoru, že rovné rozdělení zdrojů mezi 
přeshraniční spolupráci a nadnárodní spolupráci je třeba zachovat. Dále je třeba poznamenat, 
že jestliže srovnáváme finanční zdroje pro iniciativu INTERREG (4,875 miliardy EUR) a 
zdroje, které jsou přiděleny pro přeshraniční spolupráci, jsou zdroje pro přeshraniční 
spolupráci již značně navýšené.

• Diskuse o finančních výhledech

Pokud jde o diskusi o finančních výhledech, na níž závisí budoucnost politiky soudržnosti, 
zpravodaj zdůrazňuje, že je důležité podporovat sazbu 1,24 % HDP Unie navrženou 
Evropskou komisí. Z hlediska cílů v článku 158 Smlouvy je tento bod zásadní pro zaručení 
silné regionální evropské politiky, která by byla dotovaná patřičnými finančními prostředky. 


