
DT\643610CS.doc PE 376.712v03-00
Externí překlad

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro regionální rozvoj

6. 12. 2006

PRACOVNÍ DOKUMENT
o dopadech dalších rozšíření na účinnost politiky soudržnosti

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodaj: Markus Pieper



PE 376.712v03-00 2/11 DT\643610CS.doc
Externí překlad

CS

I. Vymezení tématu a definice „dalších rozšíření“
Evropský parlament nedávno ve zprávě o strategii rozšíření napříč více frakcemi požadoval, 
aby se při dalších rozšířeních více dbalo na schopnost Společenství rozšiřovat se.1 Každé další 
rozšíření má proběhnout v závislosti na finančních zdrojích. Tento požadavek je podstatný 
právě pro strukturální politiku Evropské unie. Také Evropská komise požaduje ve své strategii 
rozšíření ze dne 8. listopadu 2006, aby se při dalších rozšířeních předem analyzovaly dopady 
na rozpočet EU.2

Strukturální politika je podrobena zkoušce také na pozadí revize rozpočtu EU dohodnuté pro 
období 2008–2009 (revizní zpráva Komise plánovaná na začátek roku 2009). Tematizací 
myšlenky účinnosti v interinstitucionální dohodě o finančním rámci na období 2007–2013 
dochází k velmi intenzivní diskusi právě o strukturální a regionální politice jakožto jedné 
z největších rozpočtových položek.3

Zpráva z vlastní iniciativy se má zabývat otázkou, jak budou další rozšíření EU působit na 
účinnost politiky soudržnosti a jak musí být v budoucnosti utvářena, aby mohla nadále 
dosahovat žádoucích výsledků orientovaných na sbližování a růst.
Jako budoucí rozšiřování analyzuje zpráva přistoupení Rumunska a Bulharska, které 
proběhlo – vzhledem k národním souhlasným stanoviskům – k 1. lednu 2007. Přistoupení 
formálně nepatří do „dalších rozšíření“, neboť toto kolo rozšíření je zohledněno již v novém 
finančním výhledu pro programové období 2007–2013. Přesto musí regionální a strukturální 
politika zvláště zohlednit, že statistický efekt malé hospodářské síly těchto zemí na 
způsobilost jiných regionů doposud nebyl vypočítán a bude účinný teprve od roku 2014.
Pojem budoucích rozšiřování se vztahuje také na státy, které mají oficiálně kandidátský status 
a s nimiž EU již zahájila rozhovory o přistoupení, i když s otevřeným koncem: Turecko a 
Chorvatsko. Obě země patří k příjemcům takzvané předvstupní pomoci IPA (nástroj pro 
předvstupní pomoc).4

Dále jsou potenciálními kandidáty na přistoupení ostatní státy západního Balkánu (bývalá 
jugoslávská republika Makedonie, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko včetně 
Kosova), které také již přijímají předvstupní pomoc pro přistoupení k EU nástroje IPA. 
Makedonie podala 22. března 2004 žádost o přistoupení k Evropské unii a má jako doposud 
jediná země západního Balkánu status kandidátské země.5 Celkově bude do analýzy zahrnuto 
jak Rumunsko a Bulharsko, tak i všechny státy přijímající předvstupní pomoc. Budou 
souhrnně označovány jako devět přistupujících nebo kandidátských zemí (PKZ-9).

Další státy, s nimiž EU uzavřela dohody o partnerství (Ukrajina, Rusko) nebo které jsou 
zapojeny do Nástroje evropského sousedství a partnerství (ENPI), nejsou předmětem 
zprávy, neboť platí za případné kandidáty na přistoupení jenom ve velmi dlouhodobé 

  
1 „Zpráva o strategickém dokumentu Komise o rozšíření 2005“ P6_TA-PROV(2006)0096, plenární hlasování ze 
dne 16. 3. 2006.
2 „Strategie rozšíření a nejdůležitější výzvy pro období 2006–2007“, sdělení Komise KOM(2006) 649 ze dne 
8. 11. 2006.
3 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí o rozpočtové kázni a 
řádném finančním řízení (Úř. věst. 2006/C 139/01).
4 „Dopady dalších rozšíření na účinnost politiky soudržnosti“, sdělení sekce strukturální politiky a politiky 
soudržnosti (politické oddělení) ze dne 31. 7. 2006; PE 375.308.
5 „Dopady dalších rozšíření na účinnost politiky soudržnosti“, sdělení sekce strukturální politiky a politiky 
soudržnosti (politické oddělení) ze dne 31. 7. 2006; PE 375.308.
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perspektivě.

II. Rámcové podmínky budoucí regionální politiky
Pokrok v konvergenci v EU
Evropská politika soudržnosti může vykázat značné úspěchy. Jako příklad platí podpora 
jižního rozšíření EU. Zde přispěly kumulativní efekty strukturálních fondů k tomu, že HDP 
vzrostl v Řecku, Portugalsku a Irsku od roku 1989 do 1999 vždy po 10 procentních bodech na 
více než 70 % (63,5 %) průměru EU.6 Mnoho bývalých přístupových regionů je dnes nad 
hranicí 75 %, příp. 90 %.
Již o něco opatrnější jsou bilance východního rozšíření. Výzva je také nesrovnatelně větší. 
Výchozí hospodářská úroveň, kterou bylo třeba vyrovnat, byla nižší. Současně musela 
proběhnout radikální změna politických systémů. S rozšířením z 15 členských států na 25 se 
rozloha EU zvětšila o 23 %, počet obyvatelstva vzrostl o 20 %, přidaná hodnota však pouze o 
5 %. Průměrný příjem EU-10 44 % z roku 1997 sice vzrostl na 50 % průměrného příjmu EU-
15 v roce 2005,7 vyrovnání životních poměrů (dosažení hranice 75 %) však Komise očekává 
teprve do roku 2040. Různé hospodářské instituty předpokládají, že se růst států EU-10 
částečně zřetelně oslabí a proces sbližování bude tedy trvat ještě podstatně déle.8

Ani v rámci EU-15 však nebylo vyřešeno mnoho strukturálních problémů, případně se jako 
důsledek globalizace projevují nové místní slabiny. Mnoho regionů bylo postiženo 
uzavíráním firem a vysokou nezaměstnaností. Výše zmíněné přiblížení hospodářské síly EU-
10 k EU-15 je částečně podmíněno také relativním malým růstem „staré“ EU-15.
Hospodářské sbližování probíhá na pozadí napjaté situace ve veřejných rozpočtech většiny 
členských států. Šest z deseti nových členských zemí (Polsko, Česká republika, Maďarsko, 
Slovensko, Malta a Kypr) porušilo Pakt růstu a stability.9 Také rozpočty velkých členských 
států, jako jsou Německo a Francie, v posledních letech vykazují deficity, které nejsou 
v souladu s Paktem stability.Toto negativně ovlivní možnosti a ochotu mnoha členských států 
poskytovat příspěvky do rozpočtu EU, a tím do politiky soudržnosti.

K tomu se přidávají budoucí veřejné výdaje provázející demografickou změnu. Ve sdělení 
Rady ECOFIN ze dne 13. února 200610 se uvádí, že podíl veřejných výdajů souvisejících se 
stárnutím v průměru EU vzroste o 4 procentní body HDP a průměrná roční míra růstu EU-25 
podstatně poklesne, a sice z 2,2 % v období let 2004–2010 na 1,4 % v období mezi roky 2030 
a 2050.

  
6 „Nové partnerství pro soudržnost“, Třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti. Evropská Komise 
KOM(2004)0343, únor 2004.
7 „Dva roky po rozšíření: hospodářské zhodnocení“, Evropská Komise, občasník (Occasional Paper) č.°24, 
květen 2006.
8 „Současná hospodářská situace v zemích střední, východní a jižní Evropy“, Vídeňský institut pro mezinárodní 
hospodářská srovnání, červenec 2005, údaje EUROSTAT 2006.
9 „Nové členské státy a Pakt stability a růstu: potřeby přizpůsobení v perspektivě členství v eurozóně?“, příloha 
zprávy EUROFRAME-EFN, jaro 2006.
10 „Dopad stárnutí na veřejné výdaje: projekce pro členské státy EU-25 transferů v oblasti penzí, zdravotní péče, 
dlouhodobé péče, vzdělání a nezaměstnanosti (2004-2050)“, příloha zprávy EUROFRAME-EFN.
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Schopnost rozšířit se a výzva dalších rozšíření
Parlament ve výše citované zprávě o strategii rozšíření žádá, aby rozšíření probíhala 
v závislosti na finančních zdrojích. Tento požadavek je zásadní právě pro strukturální politiku 
Evropské unie. Vždy podle rozlohy přistupující země a jejího zaostávání musí ostatní „staré“ 
regiony/země Společenství přijmout z důvodu „statistického dopadu“ ztrátu způsobilosti, 
případně přechodná řešení, a sice aniž by tam došlo ke zlepšení konkurenceschopnosti a 
strukturální změny.

Ztráta strukturální podpory, příp. z ní vyplývající vývoj jakožto důsledek východního 
rozšíření, se již stala problémem pro mnoho regionů EU-15. Rozšíření EU-25, příp. EU-27 
musí být proto více diskutováno na pozadí toho, jak dodržet takzvané čtvrté kodaňské 
kritérium právě z hlediska politiky soudržnosti a strukturální politiky. Například v závěrech 
předsednictví EU11 se uvádí, že EU má při přijetí nových členů zůstat schopná „udržet 
dynamiku evropské integrace“. Dále „by se mělo vyvinout veškeré úsilí na posílení 
soudržnosti a efektivity Unie“.
Obzvláštní výzvu ozřejmuje pohled do tabulky 1 v příloze. Kompletním začleněním PKZ-9 
by se rozloha Společenství geograficky zvětšila celkem o 35 % a počet obyvatel by vzrostl o 
27 %, hospodářský výkon by však vzrostl jen o 4 % a HDP na hlavu by v tento okamžik 
poklesl o 18 %.12

Finanční dopady rozšíření

Za předpokladu dosavadního podílu strukturálních fondů na evropském HDP ve výši 0,37 % a 
prognózy růstu (HDP a obyvatelstva) podle statistických institutů se objem strukturálních 
fondů zvýší po přistoupení PKZ-9 asi o 4 % (2006 = 3,7 %, 2014 = 4,8 %).13

Vycházíme-li z velmi pravděpodobného scénáře, že všechny regiony PKZ-9 v nejbližších 
obdobích podpory zůstanou pod hranicí 75 %, vzrostla by – za předpokladu hranice 
absorbování 4 % národního HDP – částka na podporu těchto zemí z 18,5 miliard EU pro rok 
2007 na 25,5 miliard EUR pro rok 2014, což odpovídá 49,8 % rozpočtu strukturálních fondů. 
Vztah k aktuálnímu období podpory v období let 2007–2013 tuto problematiku vyjadřuje ještě 
jasněji: aby mohly být uskutečněny investice strukturálních fondů, které jsou z dnešního 
pohledu pokládány za nutné, musely by mít PKZ-9 k dispozici rozpočet 150,2 miliardy 
EUR.14

Takové navýšení strukturálních fondů není politicky reálné. Málo pravděpodobná je také 
odpovídající lineární redukce prostředků na podporu dosud podporovaných zemí: například 
Polsko by takto muselo v probíhajícím období akceptovat snížení z 59,7 miliard EUR na 
30,6 miliard EUR.

  
11 Rada Evropské unie, Závěry předsednictví z 15. a 16. 6. 2006 (dokument 10633/1/06 ze dne 17. 7. 2006).
12 „Další rozšíření a politika soudržnosti“, poznámka sekce strukturální politiky a politiky soudržnosti (politické 
oddělení) IP/B/REGI/NT/2006_08, leden 2006.
13 „Dopady dalšího rozšíření na regionální politiku EU, výpočty a vysvětlení k budoucímu rozdělení 
strukturálních fondů“, GEFRA, Společnost pro finanční a regionální analýzy, listopad 2006.
14 „Dopady dalšího rozšíření na regionální politiku EU, výpočty a vysvětlení k budoucímu rozdělení 
strukturálních fondů“, GEFRA, Společnost pro finanční a regionální analýzy, listopad 2006.
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Popsané konstelace čísel mají pouze ozřejmit rozměry. Samozřejmě je třeba zohlednit, že 
absorpce 4 % není ve všech případech bezprostředně pravděpodobná. Je však jistě významnou 
krátkodobou cílovou veličinou uchazečů o přistoupení. Dále je třeba dbát na to, že popsané 
scénáře rozšiřování se neuskuteční současně. Statistické dopady zemí, které přistupují v roce 
2007, Rumunska a Bulharska, však budou rozhodně vypočítány pro příští období podpory. 
Rovněž tak se musí Společenství vypořádat s dopady brzkého přistoupení PKZ-9, které o to 
usilují; i v případě, že by k těmto přistoupením došlo dříve, než budou dokončeny 
hospodářské rozvojové procesy většiny dnešních konvergenčních regionů.

Zvláštní případ v každém ohledu představuje Turecko. Za předpokladu, že by Turecko již 
dnes bylo členem EU, obdrželo by podle předběžných odhadů podíl 27,3 % finančních 
prostředků strukturálních fondů. Tato částka, která by činila ročně asi 16 miliard EUR, řádově 
odpovídá předběžnému odhadu Evropské komise, která předpokládá pro rok 2024 při míře 
růstu 4—5 % a absorpci 4 % částku 22,4 miliard EUR ročně.15 Další předběžné odhady 
předpokládají v roce 2025 jenom pro strukturální politiku částku až 26 miliard EUR ročně pro 
Turecko.16

Dopady na schopnost EU-25rozšířit se

Kdyby PKZ-9 přistoupily současně v tento časový okamžik, ztratila by podle předběžných 
odhadů více než třetina současných regionů, kterým je poskytována podpora, status regionu 
spadajícího do cíle 1.17 Ztráta statutu regionu, kterému je poskytována podpora, by se 
nedotkla jenom baltských států a Slovenska. Nejsilněji by byly postiženy Itálie, Německo, 
Malta, Španělsko, Řecko a Francie. Z Fondu soudržnosti (90 %) by musely být vyloučeny 
členské státy Řecko, Kypr a Slovinsko. Česká republika by stála těsně před překročením 
hranice 90 %. Přehled o dopadech postupného přístupového procesu podávají tabulky 3 a 4 
v příloze.

III. Položení otázek pro zprávu a první úvahy zpravodaje
Již tyto vývojové prognózy ukazují, že by se přijetím zemí, které mají zájem o přistoupení, 
regionální blahobyt v rozšířené EU ještě jednou extrémně zhoršil. Tato výzva pro politiku 
soudržnosti zaměřenou na sblížení úrovně regionů se zvyšuje v důsledku napjaté situace ve 
veřejných rozpočtech a narůstajícího globálního konkurenčního tlaku. Současně se od 
evropské strukturální politiky stále více očekává, že účinně přispěje k lisabonské strategii. 
Výzvy pro evropskou regionální politiku budou narůstat rychleji než prostředky, které budou 
pro regionální politiku k dispozici. Proto musí být rovněž zváženy nové odstupňované modely 
podpory regionů i nová kritéria účinnosti. K tomu má přispět zpráva z vlastní iniciativy na 
základě následujících prvních úvah.

Budoucí scénáře přijetí a stupňovité modely evropské regionální politiky

  
15 „Otázky plynoucí z perspektivy členství Turecka v Evropské unii“, pracovní dokument útvarů Komise 
SEK(2004) 1202, říjen 2004.
16 „Přístup Turecka k EU: Jak zdraží společná zemědělská politika“, Harald Grethe, Humboldt Universität 
Berlin, Agrarwirtschaft 54 (2005) sešit 2/ 2005.
17 „Budoucí rozšiřování a politika soudržnosti“, poznámka sekce strukturální politiky a politiky soudržnosti 
(politické oddělení) IP/B/REGI/NT/2006_08, leden 2006, viz tabulka 3 přílohy.



PE 376.712v03-00 6/11 DT\643610CS.doc
Externí překlad

CS

• Podle názoru zpravodaje odporuje evropské myšlence solidarity, aby rozšiřování 
Společenství bylo jakoby vykupováno vypouštěním stále více regionů stávající EU-15, 
EU-25 nebo EU-27 ze způsobilosti. Teprve v situaci, což je např. případ Irska, že bylo 
dosaženo udržitelného vyrovnání, a bylo pro to použito původních měřítek hodnocení, 
smí dojít k vypuštění regionu ze způsobilosti.

• O přistoupení Rumunska a Bulharska bylo rozhodnuto. EU bude muset použít velmi 
přísná měřítka pro transparentnost použití prostředků podpory. Z důvodu statistického 
efektu bude třeba přechodné podpory zejména pro regiony v Itálii a Německu, stejně 
jako v Řecku, Španělsku, Francii, na Maltě a v Polsku. Na vnitrostátní oblastní 
podmínky pro Fond soudržnosti (90 %) nemají přistoupení zprvu žádný dopad.

• Přijetí kandidátské země Chorvatska staví evropské Společenství před další výzvy. 
Čtyřprocentní absorpce by znamenala od roku 2014 pravděpodobně ročně právě 
2 miliardy EUR strukturální pomoci. Dopady na regionální a národní palety podpor by 
přistoupení mít nemělo. HDP na hlavu od 48 % (vztaženo na EU-25) je srovnatelně 
vysoký a mohl by do roku 2013 vzrůst na 62 %. Integrace do strukturální politiky 
Společenství se zdá být z tohoto důvodu ze střednědobého hlediska možná. Těžiště 
předvstupní pomoci by mělo spočívat v přípravě chorvatské správy na brzké používání 
nástrojů strukturální politiky.

• Turecko je v každém ohledu obzvláště velká výzva. Platná pravidla strukturálních 
fondů dosud nikdy nebyla použita pro zemi podobné velkosti, srovnatelné 
hospodářské úrovně a s obdobně velkými regionálními rozdíly. Čtyřprocentní 
absorpce se nezdá být proveditelná ani finančně (nejméně 16 miliard EUR ročně), ani 
pokud jde o správní kapacity. Proto není úplné začlenění Turecka do finančních 
mechanismů strukturálních fondů v dohledné době možné. Zavedení specifických 
postupů je oprávněné.

• Východiskem může být soustředění na určitá témata podpory (odvětvová uskupení, 
témata zrovnoprávnění) nebo podporované regiony (se zvláště vhodnými spojujícími 
body), na což by měla být nejprve více zaměřena předvstupní pomoc. Tento tematický 
koncept by se dále postupně rozvíjel.

• Vždy podle politického úspěchu v jednání o přístupu by se tento regionálně politický 
odstupňovaný koncept představoval jako součást zvláštní formy členství Turecka ve 
Společenství nebo také jako výraz valorizovaného členství v „EHP +“.

• V případě zemí východního Balkánu je politický pokrok v mnoha oblastech základní 
podmínkou pro silnější nasazení EU mnohem více než finanční dimenze. Také zde by 
se nejprve měly použít regionálně politické odstupňované koncepty s určitými tématy 
podpory.

Posílení samostatné regionální a vnitrostátní odpovědnosti

• S ohledem na účinnost a výkonnost strukturální politiky by se EU měla strukturálně 
politicky ukazovat v mnohem větším měřítku, nikoli jako poskytovatel podpory, ale 
jako poskytovatel záruky (při úvěrovém financování), a to jak ve stupňovitém modelu, 
tak při „klasické“ podpoře regionů. Účinnost regionální politiky by zůstala uchována 
při pákovém efektu úvěrového financování i ve finančně těsnějším poli působnosti.

• Úvěrové financování však nesmí být dominujícím prvkem podpory, neboť má být 
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posílena také přímo finanční síla příjemce. Pro obzvláště zaostalé oblasti tedy musí 
platit nadále výhodnější podmínky pro poskytování podpory a půjček.

• Rovněž tak platí, že je třeba posílit samostatnou odpovědnost členských států a 
realizátorů projektů pomocí povinnosti vyššího spolufinancování. Podíly EU až do 
výše 85 % zde mohou působit kontraproduktivně. Větší finanční účast regionů vede 
k přednostní podpoře nejnaléhavějších projektů.

Sdružování dotací na národohospodářskou politiku orientovanou na růst
Úspěch evropské strukturální politiky lze hodnotit pouze v souvislosti s národohospodářskými 
politikami. Jestliže tyto politiky připouštějí příliš vysoké státní deficity, nebo je struktura 
státních výdajů málo orientovaná na růst, hrozí, že působení strukturálních fondů EU selže. 
Rozdělování prostředků by proto mohlo být vázáno na dobrou politiku růstu. Tato politika 
by musela být definována podle kvantifikovatelných ukazatelů.

Provozní dotace: vyvarovat se druhotných dopadů a vytvořit transparentnost 

• Hospodářské analýzy naznačují, že pozitivní dopady provozních dotací 
v národohospodářském systému téměř selhávají.18 K tomu přistupuje skutečnost, že 
jsou tyto dotace jenom druhořadým faktorem při rozhodování o umístění sídla. Musí 
se zabránit tomu, aby EU dotovala pouze druhotné dopady.

• Pouze pokud existuje dostatečná transparentnost v tom, jak a kde se použijí finanční 
prostředky ze strukturálního fondů, může být úspěšný přezkum politického cílového 
konceptu. Transparentnost rozdělování prostředků by měla být dále zvýšena tím, že
v prováděcím nařízení předpokládané zveřejnění konečných příjemců podnikových 
dotací bude provedeno bez omezení.

Zaměřit strukturální politiku orientovanou na růst více na internacionalitu

• Právě z hledisek účinnosti je třeba přemýšlet, kde může evropská strukturální politika 
vyvolat zvláště silné impulsy pro růst a přispět k internacionalizaci hospodářství a 
regionů. Programy na podporu regionální konkurenceschopnosti zde působí příkladně, 
je však třeba, aby byly více určeny kritérii jako podpora internacionalizace střední 
vrstvy nebo infastrukturálními složkami se zvláštními dopady na růst. Také zde je 
třeba se více zaměřit na dluhové financování.

• Evropský sociální fond ESF by měl být ještě více horizontálním nástrojem pro sociální 
zmírnění následků globalizace. Dále je třeba přemýšlet, zda by ESF neměl více chránit 
před následky demografické změny a související regionální migrace.

Souhrn
Očekávaná rozšíření podstatně překračují rozměr posledního kola rozšiřování o EU-10. 
Snížená dynamika růstu a měnící se rámcové podmínky z důvodu globalizace a demografické 
perspektivy zvětšují požadavky na strukturální politiku orientovanou na sblížení a růst.

Politika soudržnosti stávajícího Společenství by měla podle současných kritérií způsobilosti 
zvolit, zda vyloučí velkou část oblastních podmínek z podpory, nebo silně navýší finanční 
prostředky pro strukturální politiku. Obojí se zdá politicky těžko prosaditelné.

  
18 „Další rozšíření a politika soudržnosti“, poznámka sekce pro strukturální politiku a politiku soudržnosti 
(politické oddělení) IP/B/REGI/NT/2006_08, leden 2006, viz tabulka 3 v příloze.



PE 376.712v03-00 8/11 DT\643610CS.doc
Externí překlad

CS

Stanovené cíle politiky soudržnosti lze zachovat pouze pomocí reforem zvyšujících účinnost, 
přechodných opatření a stupňovitých strukturálně politických modelů, které začleňují 
kandidáty na přistoupení do regionální strukturální politiky postupně. Tento proces však 
závisí na integrační kapacitě Společenství právě tak jako na pokroku přistupujících kandidátů 
v jiných významných oblastech politiky.
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Přiložené grafy a tabulky

Tabulka 1: Dopady budoucích rozšíření EU

Dopady rozšíření EU-25 (2005) =100
EU-25 EU-27 + 

Chorvatsko
+ Turecko + západní 

Balkán
Obyvatelstvo 100 % 106 % 107 % 123 % 127 %
Rozloha 100 % 109% 110 % 130 % 135 %
HDP (EUR) 100 % 101 % 101 % 104 % 104 %
HDP na hlavu (EUR) 100 % 95 % 94 % 84 % 82 %
Zdroj: Vychází z údajů EUROSTAT a v případě některých zemí západního Balkánu z údajů 

National sources (viz oddíl 7.1. Sources).

Zdroj: „Další rozšíření a politika soudržnosti“, poznámka sekce strukturální politiky a politiky soudržnosti 
(Policy Department) IP/B/REGI/NT/2006_08.

Graf 1: Dopady dalšího rozšíření na EU
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Zdroj: „Další rozšíření a politika soudržnosti“, poznámka sekce strukturální politiky a politiky soudržnosti 
(Policy Department) IP/B/REGI/NT/2006_08.
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Tabulka 2: Případný podíl kandidátských zemí na financích ze strukturálních fondů v období 
2007–2014

2007 
(mld. EUR)

Podíl 
v rozpočtu

2014 
(mld. EUR)

Podíl 
v rozpočtu

Rozpočet EU-34 42,9 100,0 % 51,2 100,0 %
Podíl země /skupiny zemí
1.) Rumunsko/ Bulharsko 3,8 8,8 % 5,2 10,2 %

z toho Bulharsko 0,9 2,2 % 1,3 2,5 %
z toho Rumunsko 2,9 6,7 % 3,9 7,7 %

2.) Turecko 11,7 27,3 % 16,3 31,8 %
3.) Chorvatsko 1,3 3,0 % 1,8 3,4 %
4.) Ostatní na Západním Balkánu 1,7 3,9 % 2,2 4,4 %

z toho Albánie 0,3 0,7 % 0,4 0,7 %
z toho Bosna a Hercegovina 0,3 0,7 % 0,4 0,8 %
z toho Srbsko a Černá Hora 0,9 2,1 % 1,2 2,4 %

z toho Makedonie 0,2 0,5 % 0,2 0,4 %
PKZ-9, celkem 18,5 43,1 % 25,5 49,8 %

Komentář: Vypočítáno za předpokladu 4% absorpce a podílu 37 % evropských strukturálních fondů v celkovém 
rozpočtu EU.
Zdroj: „Dopady dalšího rozšíření na regionální politiku EU, výpočty a vysvětlení k budoucímu rozdělení
strukturálních fondů“, GEFRA, Společnost pro finanční a regionální analýzy, listopad 2006.

Tabulka 3: Dopady na integrační kapacitu EU-25

Počet regionů EU-25 s HDP (PKS) <75 % průměru EU-25
Členský stát

EU-25 EU-27
+ 

Chorvatsko + Turecko
+ západní 

Balkán
EU-25 60 48 48 42 39
Česká republika 7 7 7 7 6
Německo 4 1 1 0 0
Estonsko 1 1 1 1 1
Řecko 5 3 3 2 2
Španělsko 2 1 1 1 0
Francie 4 3 3 2 2
Itálie 5 2 2 0 0
Lotyšsko 1 1 1 1 1
Litva 1 1 1 1 1
Maďarsko 6 6 6 6 5
Malta 1 0 0 0 0
Polsko 16 15 15 15 15
Portugalsko 4 4 4 3 3
Slovensko 3 3 3 3 3
Zdroj: Vychází z údajů EUROSTAT a v případě některých zemí západního Balkánu z údajů National 

sources (viz oddíl 7.1. Sources).

Zdroj: „Další rozšíření a politika soudržnosti“, poznámka sekce strukturální politiky a politiky soudržnosti 
(Policy Department) IP/B/REGI/NT/2006_08.
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Tabulka 4: Případné statistické dopady na Fond soudržnosti 

Případné statistické dopady na Fond soudržnosti
HDP (PKS) na hlavu % EU-25. 2005

EU-25 EU-27 + 
Chorvatsko

+ 
Turecko

+ západní 
Balkán

Belgie 117 % 122 % 122 % 134 % 137 %
Česká republika 74 % 76 % 77 % 84 % 86 %
Dánsko 124 % 128 % 129 % 141 % 145 %
Německo 109 % 113 % 113 % 124 % 127 %
Estonsko 60 % 62 % 62 % 68 % 70 %
Řecko 82 % 85 % 85 % 93 % 96 %
Španělsko 98 % 102 % 102 % 112 % 115 %
Francie 109 % 112 % 113 % 124 % 127 %
Irsko 137 % 142 % 143 % 156 % 161 %
Itálie 103 % 106 % 107 % 117 % 120 %
Kypr 83 % 86 % 86 % 94 % 97 %
Lotyšsko 47 % 49 % 49 % 54 % 55 %
Litva 52 % 54 % 54 % 59 % 61 %
Lucembursko 247 % 256 % 257 % 282 % 289 %
Maďarsko 61 % 63 % 63 % 69 % 71 %
Malta 69 % 72 % 72 % 79 % 81 %
Nizozemí 124 % 128 % 129 % 141 % 145 %
Rakousko 122 % 126 % 127 % 139 % 143 %
Polsko 50 % 52 % 52 % 57 % 58 %
Portugalsko 71 % 74 % 74 % 81 % 83 %
Slovinsko 80 % 83 % 84 % 92 % 94 %
Slovensko 55 % 57 % 57 % 63 % 64 %
Finsko 113 % 117 % 118 % 129 % 132 %
Švédsko 114 % 118 % 119 % 130 % 134 %
Velká Británie 116 % 120 % 121 % 132 % 136 %
Zdroj: Vychází z údajů EUROSTAT a v případě některých zemí západního Balkánu z údajů National 

sources (viz oddíl 7.1. Sources).

Zdroj: „Další rozšíření a politika soudržnosti“, poznámka sekce strukturální politiky a politiky soudržnosti 
(Policy Department) IP/B/REGI/NT/2006_08.


