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1. ÚVOD

Soudržnost, která usiluje o snížení hospodářských a sociálních rozdílností mezi evropskými 
regiony, je jedním ze základních cílů Evropské unie. 

Je tomu již více než dvacet let, co regionální politika usiluje o harmonický a trvale udržitelný 
rozvoj všech částí evropského území. Více než dvacet let strukturálních programů a úprav, 
jejichž účelem je působit směrem ke konvergenci stále rozdílnějších regionů a zlepšovat 
životní podmínky všech evropských občanů. 

Po posledním rozšíření, které zásadně změnilo územní rozsah EU, je více než nezbytné oživit 
cíl územní soudržnosti, a to za účelem úspěšné integrace, reakce na krizi smyslu, která zmítá 
Evropou, a usmíření občanů s evropským projektem.

Parlament tedy vítá tuto první zprávu o soudržnosti vydanou po rozšíření z let 2004 a 2007.

2. BILANCE A NEJEDNOZNAČNÝ STAV SOUDRŽNOSTI V EU-27

Podle údajů čtvrté zprávy se v období 2000–2006 vykázaly jednoznačné úspěchy v oblasti 
soudržnosti na vnitrostátní úrovni. Hlavní příjemci pomoci finančních prostředků určených na 
soudržnost, Řecko, Španělsko, Irsko a Portugalsko, totiž zaznamenaly ohromující mírů růstu.

Od roku 2000 byla největší míra růstu pozorována v zemích, kde byl nejnižší HDP na 
obyvatele, pokud jde o kupní sílu, jako je Řecko nebo Portugalsko, které vykázaly v letech 
2000 až 2006 růst 2,8 %, resp. 2 % jejich HDP. Počet regionů s HDP na obyvatele nižším než 
75 % průměru EU klesl ze 78 na 70.

Avšak jelikož nové členské státy vycházejí z nižších HDP na obyvatele, mají i přes 
dynamické míry růstu více potíží než staré členské státy. Na základě aktuálních měr růstu se 
zdá, že Polsku, ale i Bulharsku a Rumunsku bude trvat více než 15 let, než dosáhnou HDP na 
obyvatele ve výši 75 % průměru EU-27.

Sbližování mezi členskými státy v posledních letech zajisté pokročilo, avšak rozdíly uvnitř
členských států se prohloubily. Prohlubování regionálních a subregionálních rozdílností se 
projevuje v různých aspektech, ať už jde o zaměstnanost, produktivitu, příjmy, úroveň 
vzdělání či schopnost inovací. 

Některé z nejrozvinutějších regionů začínají dokonce vykazovat velmi slabou či dokonce 
negativní míru růstu. V letech 1995 a 2004 se však produktivita snížila ve 29 regionech 
v Itálii, Francii, Španělsku a Německu a zaměstnanost se snížila v 16 regionech především ve 
východním Německu, severovýchodní Francii a severní Anglii. Tyto regiony se budou muset 
přizpůsobit tlaku světového obchodu, a to tím, že vybudují inovativní ekonomiky založené na 
špičkových technologiích. 

Tyto regiony jsou často také nejvíce zasaženy demografickými změnami, zejména pak 
stárnutím obyvatelstva. Vylidňování zostřuje hospodářské problémy, neboť se snižuje kupní 
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síla regionu a z těchto regionů odchází především kvalifikovaná pracovní síla. Politika 
soudržnosti musí tuto významnou výzvu řešit, aby se udržela demografická a teritoriální 
rovnováha uvnitř EU.

Zpráva skýtá také zajímavé porovnání s hlavními světovými konkurenty. Zdá se, že regionální 
rozdíly, měřeny v HDP na obyvatele, jsou v EU-27 mnohem výraznější než v USA nebo 
Japonsku. Všechny státy USA a 40 ze 47 regionů Japonska mají totiž HDP na obyvatele 
vyšší, než je průměr EU. To je způsobeno částečně specifičností území EU, které soustředí 
v omezeném prostoru velkou zeměpisnou a kulturní různorodost, a historickou specifičností, 
která je spojena s rozdělením kontinentu po dvou světových válkách. 
Naproti tomu v Číně HDP na obyvatele stěží dosahuje pětinu průměru Společenství a v Indii 
osminu.

3. SMĚROVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V LETECH 2007–2013 NA SPLNĚNÍ LISABONSKÉ 
STRATEGIE

Když bylo dne 1. ledna 2007 oficiálně zahájeno nové programové období strukturálních fondů 
na roky 2007–2013, byla již Evropská unie rozšířena na 27 členských států. Celkový objem 
rozpočtových prostředků je ještě dosti značný (308 miliard EUR pro celou Unii), avšak 
potřeby nových členských států vyžadují významné investice, které zahrnují přehodnocení 
priorit financování ve starých členských státech s omezenými rozpočty.

Programové období 2007–2013 se nezaměřuje pouze na cíle spojené s integrací, nýbrž jasně 
také na podporu politik inovace a konkurenceschopnosti, neboť Evropská unie deklarovala 
své přání dohnat ostatní velmoci (USA a Japonsko) a věnovat 3 % na výzkum a vývoj. 

Čtvrtá zpráva o soudržnosti ukazuje, že existují obrovské rozdíly v investicích do výzkumu 
a vývoje. Je totiž sice pravda, že 27 regionů překračuje cíl z Barcelony investovat více než 
3 % svého HDP do výzkumu a vývoje, avšak ve více než 100 regionů nedosahují výdaje na 
výzkum a vývoj ani 1 %. Je rovněž třeba zmínit, že výzkumné a vývojové aktivity se 
soustředí především do hlavních měst, avšak některé výkonné regiony bez velkých 
aglomerací ukazují, že vysoká míra investic a zaměstnání v odvětví výzkumu a vývoje nemusí 
být nezbytně spojena s velkou koncentrací obyvatelstva ve městech.

V rámci revidované Lisabonské strategie byl tedy zaveden systém vyhrazování, a to za 
účelem nasměrování finančních prostředků na výdaje spojené s tímto postupem.
Na základě již obdržených operačních programů zpráva uvádí, že v průměru bude 64 % 
zdrojů určených na cíl Konvergence a 80 % prostředků z cíle Konkurenceschopnost určeno na 
investice zaměřené na lisabonské cíle, což odpovídá cca 21 miliardám EUR, tedy o 55 miliard 
EUR více než v předchozím období.

Není pochyb o tom, že politika soudržnosti má skutečný pákový efekt na 
konkurenceschopnost a růst jednotlivých oblastí, a to zejména prostřednictvím vytváření 
partnerství veřejného a soukromého sektoru, územních součinností posilujících zaměstnanost, 
inovace a výzkum, kde mohou malé a střední podniky snadno spolupracovat s univerzitami 
a místními subjekty působícími v oblasti vývoje. 
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Jestliže má však politika soudržnosti přispívat k financování inovací a výzkumu v rámci 
Lisabonské strategie, je nutný pružný přístup ke směrování finančních prostředků, aby byl 
zajištěn vyvážený rozvoj území. Chápání politiky soudržnosti jako finančního nástroje 
Lisabonské strategie by totiž neumožnilo dosáhnout cílů politiky soudržnosti ani lisabonských 
cílů. Politiku soudržnosti nelze považovat za prostý nástroj k dosažení cílů ostatních 
odvětvových politik; je to politika s vysokou evropskou přidanou hodnotou, která má vlastní 
odůvodnění, a sice soudržnost. 

Primárním cílem politiky soudržnosti není umožnit, aby EU disponovala nejvíce 
konkurenceschopnou znalostní ekonomikou na světě, a to z důvodu slabých výsledků 
zjištěných při přezkumu v polovině období a také proto, že je silně limitována evropským 
rozpočtem v EU-27. 

To mimo jiné odůvodňuje, proč se strukturální politiky nemohou pojímat v uzavřené 
tematické perspektivě, nýbrž musí být součástí integrovaného přístupu společně s jinými 
politikami Unie a s veřejnými politikami členských států. 

Důležitým krokem při prosazování integrovaného přístupu bylo přijetí Územní agendy 
a Lipské charty na setkání ministrů v Lipsku ve dnech 24. a 25. května 2007. Je žádoucí, aby 
se cíle těchto dokumentů projevily přijetím konkrétního akčního programu za účelem lepší 
integrace územní dimenze do všech veřejných politik, a to na úrovni Společenství i členských 
států.

4. UDRŽET KROK V ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI

Politika soudržnosti se musí soustředit na základní cíl územní soudržnosti a nemůže se 
zaměřovat (jak to předpokládá směrování finančních prostředků) na regiony s nejsilnějším
potenciálem růstu produktivity a zaměstnanosti, čímž by mohla zatlačit do bezvýznamnosti ty 
regiony, které mají omezený potenciál růstu, avšak zároveň nejsou způsobilé pro čerpání 
finančních prostředků z cíle Konvergence.

Ve čtvrté zprávě se popisuje územní soudržnost v EU-27 a je konstatováno silné soustředění 
hospodářské činnosti v hlavních městech. V roce 2004 tak územněsprávní celky, v nichž se 
nacházejí hlavní města, vytvořily v průměru 32 % HDP svých zemí, přičemž v nichž žilo 
22 % obyvatel. Tento jev se nejvýrazněji projevuje a rozvíjí v nových členských státech.

Zpráva analyzuje územní vývoj na místní úrovni, kde demografickou rovnováhu ohrožuje 
zrychlování urbanizace se silnou tendencí k vytváření předměstí v evropských městech 
a vylidňování venkovských oblastí. Nezmění-li se veřejné politiky, tyto regionální rozdílnosti 
se v budoucnu zákonitě ještě prohloubí.

V tomto ohledu je velmi poučná studie Monitorovací sítě pro evropské územní plánování 
Budoucnost území1 . Nabízí srovnání dvou scénářů územního rozvoje v dlouhodobém 

  
1 Budoucnost území v roce 2030. Územní scénáře pro Evropu. Monitorovací síť pro evropské územní plánování, 
2006.
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horizontu. 
Scénář zaměřený pouze na konkurenceschopnost by mohl podnítit silnější hospodářský růst 
a vznik nových technologií, avšak přinesl by s sebou větší dopady na životní prostředí a vyšší 
sociální náklady, které by se v dlouhodobém horizontu mohly ukázat jako hospodářsky 
a sociálně kontraproduktivní.

Naproti tomu scénář zaměřený na soudržnost nabízí poněkud rozptýlenější model, pokud jde 
o atraktivitu pro investory a o polarizaci metropolitních oblastí. Řada výkonných integračních 
oblastí může vzniknout stejně tak v srdci Evropy jako ve více či méně okrajových oblastech. 
Tento model rozvoje s více ohnisky s sebou zajisté nese slabší ekonomický růst ve srovnání 
s prvním scénářem, avšak tento růst je zeměpisně lépe rozdělen, čímž se předejde polarizaci 
v omezených oblastech, populačním konfliktům a sociálním a environmentálním tlakům. 

Z toho důvodu je třeba směřovat výdaje ještě účinněji na projekty vytvářející atraktivitu pro 
všechna území. Je třeba mít na paměti, že velká výhoda Evropy v oblasti 
konkurenceschopnosti spočívá v její různorodosti.

Chceme-li dosáhnout vyváženého a trvale udržitelného rozvoje, který bude odpovídat řádně 
zjištěným potřebám území, bez tohoto poznatku se neobejdeme. Regionální politika Unie tedy
musí vést k úzkému partnerství s regionálními činiteli, a to v koordinaci s ostatními 
vnitrostátními a evropskými politikami. V tomto ohledu bude na místě prozkoumat, zda 
struktura zavedená Komisí (strategická orientace Společenství – národní strategický 
referenční rámec – operační programy) představuje nejlepší postup pro skutečnou správu
potřeb území na více úrovních a jejich správné určování.

5. NOVÉ ÚZEMNÍ VÝZVY A ROZPOČET EU

Jak konstatuje čtvrtá zpráva, jsou v EU regionální rozdíly mnohem výraznější než v USA 
a Japonsku. Třebaže téměř současný vstup 12 nových členských států poněkud vychýlil 
statistiky, jsou územní výzvy nadále vážné, ať už jde o hospodářský a technologický rozvoj, 
o přístupnost či kvalitu života. 

K tomu přistupují nové problémy, které se v budoucích letech budou prohlubovat: 
koncentrace obyvatelstva do měst, která vyvolává problémy přetíženosti městského 
organismu a sociokulturní integrace ve městech; demografické změny, které se projevují 
především stárnutím obyvatelstva; migrační přesuny; prohlubování globalizace a růst 
poptávky po zemědělských výrobcích; změna klimatu, která se projevuje zvyšováním 
zranitelnosti některých oblastí při přírodních katastrofách a zvyšováním cen energie.

Tyto nové výzvy přinášejí novou dimenzi územního rozvoje, neboť způsobují, že je nezbytné, 
aby byly strukturální politiky zachovány i po roce 2013. Je tedy nutné nesoustředit se pouze 
na nové členské státy, neboť tyto výzvy jsou velmi důležité rovněž pro EU-15 a předpokládají 
širší přístup než ten, který stanoví Lisabonská strategie. 

Závěry čtvrté zprávy, které se týkají budoucích výzev pro politiku soudržnosti, navíc 
dokazují, že je naprosto nezbytné vypracovat vedle HDP na obyvatele nové ukazatele, jež 
umožní lépe popsat stav území každého regionu a stupeň již dosažené soudržnosti.
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Je zásadní, aby strukturální politiky řešily tyto nové výzvy a uvolňovaly na ně nezbytné 
zdroje, neboť úroveň územní soudržnosti bude čím dál více záležet na územních dopadech, 
které z nich vyplývají, a na způsobu, jakým je zohledňují veřejné politiky. 

Logika územního rozvoje je totiž taková, že hospodářský růst se zakládá zčásti na organizaci 
prostoru, která je podmíněna politikami na všech úrovních veřejné správy, ale i sociálními 
tendencemi, technologickým rozvojem a požadavky trhu. 
Centralizované nebo odvětvové politiky mohou mít nechtěný územní dopad, který může 
ohrozit územní rozvoj. Naproti tomu politiky zaměřené na územní aspekt mohou nejenom 
neutralizovat tyto účinky, ale také vytvořit hodnotu tím, že do horizontálních politik integrují 
hospodářské, sociální a environmentální dimenze. 

Územní rozvoj hraje tedy v řešení těchto složitých problémů prvořadou roli. Jeho klíčovým 
prvkem je rozšíření Lisabonské strategie tak, aby zahrnovala územní dimenzi, což umožní 
zohlednění charakteristických vlastností regionů při rozvíjení veřejných politik. Z hlediska 
Lisabonské strategie vyžaduje posílení územní soudržnosti zhodnocení „kapitálu“ a potenciál 
všech regionů vyžaduje podporu územní integrace. Může se tak stát podporou transevropské 
součinnosti a vytvářením uskupení zaměřených na inovativní činnosti. 

V praxi by dosažení územní soudržnosti předpokládalo:

• soustředění regionálních a vnitrostátních rozvojových politik na využití 
regionálního kapitálu a potenciálu,

• změnu postavení evropských regionů, která by posílila jejich charakteristiky 
a transevropskou spolupráci, a to za účelem zlepšení jejich integrace a vzájemné 
propojenosti.

Není bez zajímavosti, že země jako Čína nebo Rusko věnují v poslední době vzrůstající 
pozornost politice soudržnosti EU jako prostředku, jak zajistit vyvážený regionální rozvoj.

Tato politika v současné době představuje zhruba třetinu výdajů rozpočtu EU a v roce 2008 se 
stane nejobjemnější součástí rozpočtu. 

Přesto však lze konstatovat, že navzdory rozšíření a novým územním výzvám objem 
finančních prostředků určených na politiku soudržnosti vztažený k HDP EU klesá. Podle 
odhadů Komise je možné, že v roce 2013 budou výdaje určené na soudržnost představovat 
pouze 0,35 % HDP, což by odpovídalo úrovni začátku 90. let.

V této souvislosti Parlament znovu připomíná svůj návrh vytvořit rezervní fond Společenství 
pro výkonnost týkající se strukturálních fondů, který by umožnil přidělit nevyužité finanční 
prostředky vzešlé z uplatnění pravidla N+2 nebo N+3, a to regionům či programům, které tyto 
dodatečné finanční prostředky využívají optimálním způsobem, a tak maximalizovat dopad 
politiky soudržnosti.

Je známo, že politika soudržnosti je vystavena pokusům o opětovné znárodňování, k nimž 
některé státy vykazují obzvláštní sklony, a to v závislosti na tom, zda je jejich přístup 
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k politikám Společenství především účetnického charakteru. Jak ovšem ukazuje čtvrtá zpráva 
o soudržnosti, přidaná hodnota strukturálních programů jde dále, než jsou pouhá čísla. 

Při hodnocení finančního zdraví rozpočtu EU v letech 2008–2009 musí být na politice 
soudržnosti zohledněn především přínos, který přináší evropské integraci; nelze ji brát jako 
pouhý nástroj přerozdělování, neboť by tak hrozilo zpochybnění celé evropské konstrukce. 

V tomto ohledu zpravodaj vítá skutečnost, že byla v květnu přijata Územní agenda, jež 
představuje nezbytný plán k dosažení toho, aby každé zasedání Rady a každé předsednictví 
vnímalo územní soudržnost jako politickou prioritu.


