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I. Hlavní body a cíle zprávy

Zpráva o dopadu a důsledcích strukturálních politik sleduje především následující cíle:

• přispět k diskusi týkající se čtvrté zprávy o soudržnosti, kterou Komise předloží ve 
dnech 24. a 25. května 2007 v Lipsku;

• zhodnotit dopad, který má strukturální politika na hospodářský růst a vytváření 
pracovních míst, a její rozhodující úlohu při plnění cílů Lisabonské strategie a při 
uplatňování strategických směrů v nové politice soudržnosti;

• zdůraznit význam rozvoje integrované strukturální politiky, která by uváděla v soulad 
činnosti hrazené z Fondu solidarity a z Fondu soudržnosti s ostatními politikami 
Společenství.

• přispět k rozvoji činností, které by zviditelňovaly politiku soudržnosti; 

• vyjádřit doporučení pro uplatňování nové politiky soudržnosti a zlepšení jejího dopadu 
v evropských regionech.

V otázce dopadu politik soudržnosti na Evropskou unii (EU) je třeba odlišit čtyři oblasti: 
dopady v oblasti hospodářské, sociální a územní a dopad na veřejnou správu.

I. Dopady v hospodářské oblasti
Cílem zprávy je přispět k maximálnímu využití hospodářského dopadu strukturálních fondů 
v novém programovém období 2007–2013. Zpráva se bude týkat následujících témat:

1. Přínos strukturálních fondů pro hospodářskou konvergenci regionů EU
Konvergence regionů EU na úrovni HDP je hlavním cílem politiky soudržnosti. 
V některých regionech se podařilo tohoto cíle dosáhnout, existuje však také dostatek 
příkladů opačné situace. Dochází ke konvergenci mezi členskými státy a zároveň 
k prohlubování odlišností mezi regiony, a to i v rámci jednoho státu. Cílem politiky 
soudržnosti je rovněž stabilní a řízený regionální růst, který předchází vzniku 
ekonomické nerovnováhy. 

2. Pákový efekt strukturálních fondů pro přilákání investic
Finanční příspěvek strukturálních fondů je omezen na 4 % HDP členského státu, avšak 
jejich využívání má mnohonásobný efekt na investice. Spolufinancování vede dále 
k vyšším veřejným výdajům a navíc přitahuje soukromé investice. Iniciativa 
JEREMIE například napomůže malým a středním podnikům kombinovat různé zdroje 
financování. 

3. Posílení konkurenceschopnosti
Strukturální fondy přispívají k posílení konkurenceschopnosti regionů, zejména 
prostřednictvím opatření cíle 2 („hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost“). 
Lisabonská strategie, která představuje rámec Společenství pro posilování 
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konkurenceschopnosti, zaměřuje tuto strategii na novou politiku soudržnosti, zejména 
prostřednictvím dvou nástrojů:  strategických směrů Společenství a přidělováním 
prostředků („earmarking“) pro činnosti prováděné v rámci zmíněné Lisabonské 
strategie.

4. Podpora inovační kapacity jednotlivých regionů, rozvíjení Evropského 
výzkumného prostoru a posílení výzkumu

Inovace je základem konkurenceschopného hospodářství. EU ji podporuje různými 
nástroji. Rámcový program pro inovaci a konkurenceschopnost a sedmý rámcový 
program pro výzkum jsou dalšími nástroji určenými na podporu inovace. Navíc 
existují v oblasti inovace sítě a iniciativy, které podporuje Evropská komise, jako jsou 
iniciativa INNOVA a platforma inovačních regionů v Evropě. Strukturální nástroje 
musí být slučitelné s těmito nástroji Společenství, aby se zvýšila jejich součinnost.

II. Dopady v sociální oblasti
V sociální oblasti přispěje zpráva k optimalizaci sociálního dopadu ve fázi zavádění nového 
programového období. 

1. Realizace evropské strategie zaměstnanosti
Evropská strategie zaměstnanosti má tři hlavní cíle: 1) plnou zaměstnanost, 2) kvalitu 
a produktivitu práce a 3) regionální a sociální soudržnost a začlenění. Evropský 
sociální fond je významným nástrojem, který je třeba zohlednit při uplatňování této 
strategie.

2.    Vytváření nových pracovních míst
Strukturální fondy mají zásadní význam pro vytváření pracovních míst. V regionech 
cíle 2 se nezaměstnanost v období 1995–2000 snížila průměrně o 1 % více než ve 
zbytku EU, přestože ne vždy se jednalo o stálá pracovní místa. Proto je třeba rovněž 
dohlížet na to, aby vytvářená pracovní místa byla kvalitní a stálá. 

3.   Boj proti sociálnímu vyloučení
Některé skupiny obyvatelstva jsou více vystaveny hrozbě sociálního vyloučení. 
Evropský sociální fond podpořil činnosti, které znevýhodněným skupinám, 
postiženým osobám, ženám atd. usnadňují přístup na trh práce. V novém 
programovém období byly tyto cíle začleněny do všech politik a činností.

III. Dopady v územní oblasti
Pojem územní soudržnosti se nejvíce rozvinul v návrhu Ústavy. I když text Ústavy nebyl 
schválen, hodlá zpráva předložit doporučení, jakým způsobem se může nová politika 
soudržnosti více zaměřit na územní dopad.

1. Zlepšení dostupnosti regionů s vysokým rizikem vyloučení
Regiony, které mají specifické geografické rysy stálé povahy, například patří 
k nejvzdálenějším regionům, jedná se o ostrovy, hornaté oblasti a oblasti řídce osídlené, 
mají obtížné spojení s hospodářskými a sociálními centry. I další oblasti trpí izolací. 
Obtížná dostupnost vede k vylidňování a stárnutí obyvatelstva a škodí službám obecného 
hospodářského zájmu.

2. Městská dimenze a polycentrický prostorový rozvoj
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Územní nerovnováha v rozmístění měst zhoršuje problémy nadměrné koncentrace 
v centrálních oblastech, které mají negativní vliv na kvalitu života, životní náklady, 
sociální rovnost a životní prostředí ve městech. Komise navrhla některá řešení ve svém 
sdělení o přínosu měst1. Nicméně, koncentrace hospodářské činnosti pouze do několika 
center vede k postupnému hromadění s negativními následky. V nových členských státech 
je zřejmý nárůst v hlavních městech, ačkoli celkově počet obyvatel klesá.

3. Nastolení územní rovnováhy mezi městy a venkovem
Přetrvávající velká nerovnováha mezi hlavními metropolitními oblastmi a zbytkem státu, 
pokud jde o hospodářský rozvoj, je specifickým rysem především nových členských států. 
Při rozvoji venkovských oblastí je nezbytné přihlížet ke vztahům mezi městskými a 
venkovskými oblastmi. 

4. Přínos pro demografickou rovnováhu v různých evropských územích
V oblastech, které jsou obtížně dostupné a mají nedostatečně rozvinutou infrastrukturu, 
počet obyvatel klesá a obyvatelstvo stárne. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo se 
soustřeďuje ve velkých městech. Politika soudržnosti může nepřímo ovlivnit 
demografický vývoj tím, že napomůže vytváření infrastruktur v izolovaných oblastech. 
Vytváření dobře placených pracovních míst v odvětví služeb je základní podmínkou pro 
to, aby mladí lidé neopouštěli venkovské oblasti.

5. Posílení hospodářské a sociální integrace Evropy
Výstavba transevropské dopravní sítě (TEN–T), zajištění lepší dostupnosti periferních 
oblastí, posilování Evropského výzkumného prostoru a mnoho dalších činností 
financovaných ze strukturálních fondů přispívá k podpoře hospodářské a sociální 
integrace v Evropě. Přínos evropské regionální politiky ve srovnání s národními 
politikami spočívá právě v posilování hospodářské a sociální integrace. 

6. Zachování bohatství regionů
Kulturní rozmanitost a prolínání vlivů tvoří rozsáhlé bohatství evropského kontinentu. 
Každý evropský region má své zvyky, svou architekturu, svůj jazyk a své kulturní znaky. 
Činnosti regionální politiky přispívají k jejich zachování a umožňují, aby celé území EU 
zůstalo živým prostorem, kde je možné bydlet a pracovat.

IV. Dopady na veřejnou správu
Cílem zprávy je zdůraznit dopad na veřejnou správu a stanovit doporučení pro jeho zvýšení.

1. Posílení správní kapacity
Uplatňování evropské regionální politiky vyžaduje jistou správní kapacitu, která by 
umožňovala dlouhodobě řídit programy a projekty. V předvstupním období nové 
členské státy vyvinuly velké úsilí, aby posílily své správní kapacity. Tento proces 
vytváření správní kapacity není ukončen, ale musí pokračovat ve fázi zavádění nové 
regionální politiky.

2. Zajištění stability velkých projektů rozvoje infrastruktury prostřednictvím 
víceletého plánování

  
1 Sdělení Komise „Politika soudržnosti a města: přínos měst a aglomerací k růstu a zaměstnanosti v rámci 
regionů “, ze dne 13. července 2006.
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Víceleté strategické plánování programů regionálního rozvoje společně s jejich 
doplňkovou povahou přineslo více stability velkým veřejným projektům. Tyto víceleté 
závazky jednotlivých stran zaručují lepší dlouhodobé financování projektu. Některé 
velké projekty rozvoje infrastruktury nebyly dosud dokončeny, protože zúčastněné 
strany neplní finanční závazky.

3. Princip spolupráce vedoucí k demokratizaci veřejných politik
Zásada spolupráce uplatňovaná od přípravné fáze až do zavedení opatření, 
demokratizovala veřejné akce. Úzká spolupráce mezi Evropskou komisí, příslušnými 
orgány jednotlivých členských států na úrovni národní, regionální a místní, včetně 
hospodářských a sociálních partnerů, má kladný dopad na účinnost regionální politiky; 
plánované akce tudíž více odpovídají potřebám regionu nebo určitých skupin.

4. Podpora přeshraniční a nadnárodní spolupráce (výměna osvědčených postupů)
Třetím cílem nové politiky soudržnosti, kterému byly poskytnuty velmi omezené 
finanční prostředky, je podpora územní spolupráce. Přeshraniční spolupráce vede ke 
sbližování sousedních regionů, které jsou odděleny státními hranicemi. Přínos 
strukturální politiky v oblasti přeshraniční spolupráce je pro regionální rozvoj velmi 
výrazný, protože ji nemůže žádná národní politika nahradit.

5. Větší podpora ze strany občanů vyplývající z lepší viditelnosti politiky 
soudržnosti
Mnohé studie uvádějí, že politika soudržnosti Společenství je nejviditelnější a má 
v regionech největší ohlas. Většina obyvatel, kteří žijí v oblastech, jimž je 
poskytována podpora ze strukturálních fondů, si je vědoma jejího kladného dopadu. 
Proto hraje politika soudržnosti zásadní úlohu v přibližování politiky Společenství 
evropským občanům, což vede k větší podpoře EU obecně. Aby byla zajištěna 
viditelnost činností financovaných z fondů v regionech, je třeba zveřejňovat jejich 
garanty.

NÁVRHY:

• vytvořit MONITOROVACÍ CENTRUM PRO HODNOCENÍ DOPADU POLITIK 
SPOLEČENSTVÍ v oblasti soudržnosti, včetně výměny a zveřejňování osvědčených 
postupů, jak začlenit cíle soudržnosti ve fázi přípravy a provádění;

• zdůrazňovat skutečnost, že politika soudržnosti na úrovni Společenství je přínosem, 
protože podporuje hospodářskou a sociální integraci;

• Komise by měla analyzovat, které veřejné politiky na úrovni národní a na úrovni 
Společenství podporují konvergenci, a vypracovat sdělení na toto téma;

• Komise by měla v rámci průběžného hodnocení nové politiky soudržnosti v roce 2009 
analyzovat pákový efekt strukturálních fondů při vytváření příznivého prostředí pro 
soukromé investice a rovněž zhodnotit výsledky nových nástrojů, které v rámci nové 
politiky soudržnosti posilují konkurenceschopnost;

• naléhavě žádat Komisi, aby se zabývala novými způsoby, jak kombinovat nástroje 
strukturálních politik s dalšími nástroji Společenství zvyšujícími součinnost v oblasti 
podpory investic a inovace; 
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• Komise by měla posoudit, zda je možné uložit povinnost poskytnout nejméně 20 % 
strukturálních fondů na podporu výzkumu, rozvoje technologií a inovace (RTDI), jak 
uvádí návrh Ahovy zprávy1, a dále by měla zvážit, zda je nutné stanovit v oblasti 
RTDI kvantifikované cíle;

• žádá Komisi, aby se v programech Společenství na podporu RTDI, zejména v sedmém 
rámcovém programu pro výzkum a v programu pro konkurenceschopnost a inovace, 
stanovily kvantifikované cíle v oblasti dopadu;

• aby se podpořila inovace v malých a středních podnicích a vzhledem k tomu, že tyto 
podniky často nepociťují nutnost inovovat, bylo by potřeba vytvořit spolu s 
evropskými programy koncept TECHNOLOGICKÉHO PORADCE, který by 
podporoval jejich přístup k evropským programům, a tím podněcoval a usnadňoval 
inovace; tento koncept by mohl být spojen s regionálními projekty, technologickými 
parky, průmyslovými uskupeními (clusters), sítěmi atd.;

• Komise a členské státy by měly usilovat o to, aby Evropský sociální fond více 
přispíval k zavádění evropské strategie zaměstnanosti, a posilovat jejich vzájemné 
propojení;

• Komise by měla mít k dispozici lepší informace o kvalitě pracovních míst vytvořených 
pomocí strukturálních fondů;

• Komise a členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost plnění cílů, které byly 
začleněny do všech politik a činností  (dostupnost, rovnost příležitostí...) s cílem 
předcházet sociálnímu vyloučení některých skupin obyvatelstva;

• vyzývá Komisi, členské státy a regiony, zejména ty, jichž se týká cíl konvergence, aby 
přednostně financovaly opatření, která by podporovala vytvoření polycentrických zón, 
které by umožnily vyvarovat se územní nerovnováhy v městských aglomeracích;

• naléhavě žádá Komisi, členské státy a regiony, aby analyzovaly, které nástroje jsou 
nejvhodnější pro dosažení územní rovnováhy mezi městskými a venkovskými oblastmi, 
a podporovaly výměnu osvědčených postupů;

• žádá Komisi, členské státy a regiony, aby ve venkovských oblastech podporovaly 
hospodářské činnosti související s rozvojem nových technologií, které nevyžadují 
blízkost velkých městských center;

• Komise by měla zvážit možnost postihovat důsledněji nedokončení zahájených 
projektů, které byly financovány EU;

• zpráva hodlá zdůraznit význam přeshraniční a nadnárodní spolupráce politiky 
soudržnosti a vyzvat řídící orgány, aby podporovaly nadnárodní a meziregionální 
spolupráci prostřednictvím vytváření různých sítí spolupráce;

• Komise by měla v rámci provádění zvážit opatření, jejichž zavedení by zvýšilo
viditelnost finančních příspěvků nejen v případě velkých projektů rozvoje 
infrastruktury, ale rovněž u malých projektů.

  
1 Zpráva skupiny nezávislých odborníků týkající se výzkumu, rozvoje technologií a inovace vytvořená 
v souvislosti s vrcholnou schůzkou v Hampton Courtu v lednu 2006.
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