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Úvod

Záměr tohoto pracovního dokumentu je dvojí: za prvé, poskytnout analýzu zelené knihy 
o územní soudržnosti a předložit některé počáteční myšlenky zpravodaje k tomuto důležitému 
politickému dokumentu. V této fázi diskuse dokument pouze přinese hlavní témata, jež by 
měla být předmětem návrhu zprávy, a první reakce zpravodaje na ně. Druhým záměrem je 
dosáhnout shody o základním zaměření této zprávy pomocí lepší organizace diskuse ve 
Výboru pro regionální rozvoj. Zpravodaj si je jist tím, že Evropský parlament brzy přijme 
jasné stanovisko nejen k chápání a úloze územní soudržnosti, ale i k budoucnosti regionální 
politiky EU.

Cílem zprávy z vlastního podnětu bude reagovat nejen na zelenou knihu o územní 
soudržnosti, ale i na pátou zprávu o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti. O 
páté zprávě o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti již proběhla diskuse v září 
ve výboru REGI a jeho analýza bude tedy stručně zmíněna na konci tohoto pracovního 
dokumentu.

Souvislosti

Evropský parlament ve zprávě z vlastního podnětu k úloze územní soudržnosti pro regionální 
rozvoj (zpravodaj: Ambroise Guellec), přijaté dne 28. září 2005 na plenárním zasedání, 
naléhavě vyzval Evropskou komisi k rychlému postupu ohledně zveřejnění bílé knihy o 
územní soudržnosti. Evropský parlament tím v té době jasně naznačil, že koncepce územní 
soudržnosti bude nástrojem v budoucím rozvoji regionální politiky EU. Z toho důvodu bylo 
nutné ji jasně vymezit. Zahrnutí územní spolu s hospodářskou a sociální soudržností do 
Lisabonské smlouvy (článek 3 Smlouvy o EU a článek 174 Smlouvy o EU) koncepci ještě 
posílilo, nicméně co se týče definice, metod a přístupu, zůstala poněkud nejasná. 

Od devadesátých let však již probíhá společná diskuse o územní soudržnosti. Roku 1999 
započala Perspektiva evropského územního rozvoje (ESDP) proces, který vedl k tomu, že 
ministři EU zodpovědní za územní plánování a rozvoj měst v roce 2007 přijali Územní 
agendu Evropské unie. Tyto politické dokumenty kladly velký důraz na úlohu, jež má územní 
soudržnost sehrát při zajišťování harmonického a udržitelného rozvoje v Unii. Evropský 
parlament na tento přístup kladně reagoval ve zprávě o krocích v návaznosti na Územní 
agendu a Lipskou chartu (zpravodajka: Gisela Kallenbachová), ve které zopakoval požadavek 
na jasnou definici územní soudržnosti v chystané zelené knize o územní soudržnosti.  

Obsah zelené knihy Komise

Evropská komise definitivně přijala zelenou knihu o územní soudržnosti dne 6. října roku 
2008 pod názvem „využití územní rozmanitosti“. Dokument neposkytuje definici územní 
soudržnosti a namísto toho zahajuje rozsáhlou konzultaci s regionálními a místními 
asociacemi, nevládními organizacemi a občanskou společností s cílem podpořit společné 
chápání této nové koncepce a její důsledky pro další regionální politiku EU. Aby toho dosáhl, 
poskytuje seznam konkrétních otázek, jež pokrývají různá hlediska včetně definice. Tato 
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veřejná konzultace bude uzavřena na konci února roku 2009. 

Podle zelené knihy se územní soudržnost týká zajištění harmonického rozvoje všech území 
EU a toho, aby občané byli schopni co nejlépe využít základních vlastností těchto území. 
Zelená kniha navrhuje, aby rozmanitost byla přínosem a konkurenční výhodou, která přispívá 
k udržitelnému rozvoji celé EU. Hlavním úkolem je tedy pomoci územím, aby co nejlépe 
využívala svých výhod. Za tímto účelem zelená kniha uznává, že efektivní řešení často 
vyžadují společný přístup a spolupráci mezi různými orgány a zapojenými účastníky. Také se 
konkrétně odvolává na potřebu lepšího řízení politiky soudržnosti, aby byla flexibilnější a 
schopna lépe se přizpůsobit nejvhodnější míře nutného zásahu.

Zelená kniha se soustředí na nutnost zajistit vyrovnaný rozvoj venkova a měst a navrhuje 
způsoby, jak zabránit úbytku obyvatelstva a rozšiřování měst. Vypracovává tři klíčové 
koncepce, na jejichž základě je třeba rozvinout opatření na úrovni EU: koncentrace, 
propojenost a spolupráce:

 Koncentrace přináší výhody jako větší výnosnost a tvořivost, ale má také negativní 
dopady, zejména co se týče nákladů na ochranu životního prostředí, dopravního 
přetížení, cen půdy a sociálního vyloučení. Územní soudržnost se tedy týká dosažení 
správné rovnováhy mezi přínosy, jež vyplývají z koncentrace, a nutnosti využít 
územní potenciál v širší míře, aby jeho přínos prosperitě Unie jako celku byl co 
nejvyšší.

Propojenost zdůrazňuje potřebu integrované Evropy, jež nabízí rychlý a účinný přístup 
k trhu, službám a lidem. To zahrnuje dopravu, ale i infrastrukturu, jež je základem 
účinného fungování jednotného trhu – například tu, která zajišťuje přístup ke zdraví a 
vzdělání, vysokorychlostnímu internetu nebo energetickým sítím. Všechna tato 
propojení jsou v dnešní době v Unii stále nerovnoměrně rozdělena. 

Spolupráce byla vždy důležitým pilířem politiky soudržnosti. Zelená kniha tvrdí, že 
v tomto ohledu je třeba učinit ještě více, aby byla zahrnuta témata přeshraniční 
povahy, která sahají od dojíždění k životnímu prostředí. Tato spolupráce by měla 
probíhat na mnoha úrovních a zapojit nové partnery. 

Komise také bere na vědomí specifické rozvojové problémy, jimž čelí tři typy regionů se 
zvláštními geografickými rysy (horské oblasti, ostrovy, řídce osídlené oblasti) a posuzuje, zda 
jsou pro řešení těchto problémů nutná zvláštní politická opatření. Na závěr Komise 
upozorňuje na řadu odvětvových politik EU, které mají silný územní dopad (např. doprava, 
energie, první pilíř společné zemědělské politiky, zaměstnanost, životní prostředí) a 
zdůrazňuje důležitost vytváření synergií mezi nimi. 
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Formulace odpovědi Parlamentu: počáteční poznámky zpravodaje

A. ZELENÁ KNIHA
 Přijetí zelené knihy: Zpravodaj vítá přijetí zelené knihy o územní soudržnosti, protože je 

odpovědí na dlouhodobý požadavek Evropského parlamentu. Přestože Lisabonská 
smlouva ještě nebyla ratifikována a územní soudržnost tedy v současné době nemá 
formální základ ve Smlouvě, zelená kniha poskytuje první analýzu této koncepce, jež 
má pro Unii spolu s hospodářskou a sociální soudržností klíčovou důležitost.

 Definice: Zelená kniha však postrádá cíl v tom smyslu, že neposkytuje konkrétní 
definici této nové koncepce, jak se původně očekávalo. To konkrétně znamená, že 
používání pojmu územní soudržnost bude ještě zpožděno. Mělo by být zdůrazněno 
očekávání Evropského parlamentu, že výsledkem veřejné konzultace bude jasná 
definice územní soudržnosti, která bude odsouhlasena, sdílena a chápána stejně všemi 
účastníky v oblasti regionální politiky. 

 Veřejná konzultace: V tomto ohledu zpravodaj vítá zahájení veřejné konzultace o 
územní soudržnosti. Úspěch tohoto procesu přímo závisí na tom, aby se této diskuse 
zúčastnilo co nejvíce různých účastníků a občanské společnosti. Poslanci Evropského 
parlamentu by měli účinně přispívat k prosazování zelené knihy o územní soudržnosti 
mezi evropskými občany. 

 Očekávané zveřejnění bílé knihy: Evropský parlament by měl zaujmout pevné 
stanovisko k požadavku zveřejnění bílé knihy o územní soudržnosti, jež by mělo 
následovat po skončení veřejných konzultací. Zpravodaj se domnívá, že zveřejnění 
bílé knihy může vydláždit cestu k tomu, aby se územní soudržnost stala konkrétními 
opatřeními, která by měla být zahrnuta do příštího legislativního balíčku strukturálních 
fondů na programové období po roce 2013. 

 Finanční aspekty: Zpravodaj souhlasí s tím, aby veškeré odkazy na rozpočtové a 
finanční důsledky územní soudržnosti byly ze současné diskuse vyloučeny. Je lepší 
omezit naši analýzu na politické aspekty tohoto nového cíle a v pozdějším stádiu 
uvažovat o tom, zda a do jaké míry může tato nová koncepce ovlivnit rozpočet EU 
v období po roce 2013.

B. KONCEPCE ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI

Analýza nové koncepce: Zpravodaj se domnívá, že územní soudržnost je zřetelnou 
koncepcí, která by měla poskytnout značnou přidanou hodnotu pro hospodářskou a 
sociální soudržnost. Tyto tři složky soudržnosti (hospodářská, sociální a územní) by se 
měly navzájem doplňovat a posilovat, zároveň by si však každá měla v rámci jednotného 
integrovaného přístupu udržet svůj vlastní cíl. Tyto cíle by tedy neměly být hierarchicky 
uspořádány. Současná diskuse by tedy neměla usilovat pouze o určení přidané hodnoty 
územní soudržnosti a konkrétních přínosů, jež evropští občané získají z jejího provádění
na místě, ale i o zvážení toho, jak bude tato koncepce zahrnuta do budoucí regionální 
politiky EU. 
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Odmítnutí perspektivy asymetrické Evropy Zpravodaj se domnívá, že harmonický rozvoj 
Unie účinně přispěje ke zvýšení konkurenční výhody hospodářství EU. Je tedy možné 
chápat územní soudržnost jako pouhou horizontální koncepci, která podporuje rozvoj 
Unie jako celku. Úkolem je zaměřit se na účinnější nástroje, jejich prostřednictvím je 
možné tohoto cíle dosáhnout. Práce Evropské pozorovací sítě pro územní plánování 
(ESPON) je v tomto ohledu obzvláště důležitá, protože usiluje o předložení dopadů 
různých modelů rozvoje na územní rozvoj EU. 

Předávání přínosů v Unii: Tato myšlenka se stává velmi důležitou v souvislosti 
s vytvářením center excelence v Unii, jež jsou zásadní pro hospodářský úspěch, vědecké 
objevy, technologickou inovaci a pracovní příležitosti. Je důležité podporovat širší 
spolupráci a předávání znalostí mezi výzkumnými a inovačními centry a klastry a 
přilehlými oblastmi. Tato rozvíjející se centra by měla poskytovat přínosy, jež jsou 
stejnoměrně rozděleny na území EU, aby výsledek investic byl co největší.

Co nejlepší využití potenciálu každého regionu: Pro Evropskou unii neexistuje jednotný 
model rozvoje, který by fungoval stejně dobře ve všech jejích regionech. Různorodost 
Unie je vlastně její silnou stránkou. Je důležité určit výhody každého evropského regionu 
a na nich stavět, aby se tak zvýšila jejich konkurenceschopnost a zaručil růst a prosperita. 
Zpravodaj v tomto ohledu považuje za velmi důležitý příspěvek bývalého finského 
předsedy vlády pana Eska Aha v článku, který pan Aho nedávno zveřejnil ve Financial 
Times (zveřejněno dne 16.7.2008). Uvádí, že je nutné, aby se Evropská unie na svém 
území zaměřila na vytváření klastrů po vzoru Silicon Valley. Je zásadní, aby zdroje byly 
soustředěny na několik existujících klastrů, místo toho, aby byly rozptýleny s malou 
nadějí na úspěch. Jinými slovy, ne každý region má potenciál či zdroje k tomu, aby se stal 
centrem excelence; to ani není cílem, jehož bychom se měli snažit dosáhnout. EU by 
v této souvislost měla svůj přístup omezit. 

Podpora cíle evropské územní spolupráce: Nesporná přidaná hodnota, jež má tento cíl pro 
Evropu, byla již bezpochyby prokázána. Přímé zapojení regionálních a místních orgánů do 
plánování a provádění příslušných programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 
spolupráce je dalším pozitivním znakem budoucího rozvoje tohoto politického cíle. V tom 
ohledu by také měla být zdůrazněna důležitost přeshraničního rozměru a příslušných 
operačních programů evropské politiky sousedství. Je to úspěch regionální politiky EU, 
jenž by měl být vyzdvižen v následujícím programovém období.

Regiony se zvláštními geografickými rysy: Zelená kniha o územní soudržnosti uvádí 
specifické rozvojové problémy tří konkrétních typů regionů: horské oblasti, ostrovní 
oblasti a řídce osídlené oblasti. Evropský parlament již dlouhou dobu požaduje komplexní 
strategii, která by těmto regionům umožnila vyrovnat svá vážná a trvalá přírodní a 
demografická znevýhodnění. Zvláštní pozornost by tedy měla být věnována rozvoji těchto 
regionů právě proto, aby byl zajištěn harmonický rozvoj Unie a aby bylo dosaženo územní 
soudržnosti. Zpravodaj by však nyní chtěl zdůraznit, že územní soudržnost zůstává 
horizontální koncepcí, jež se týká všech regionů EU; nemůže být chápána jako nová 
politika pro regiony se zvláštními geografickými rysy. 

Územní dopad odvětvových politik Společenství: Zpravodaj vyjadřuje zklamání nad tím, 
že se jednotlivé části zelené knihy omezují na vyjmenování politik EU, které mají silný 
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územní dopad, bez uvedení územní soudržnosti jako prioritního cíle nebo jako 
předpokladu pro rozvoj těchto politik. Evropský parlament při řadě příležitostí zdůraznil 
nutnost integrovaného přístupu při všech činnostech a existujících politikách EU. 
Z politického hlediska je možné tvrdit, že tato myšlenka naprosto odpovídá nezbytnosti 
koordinace územního dopadu ve všech odvětvových politikách Společenství na daném 
území. Zároveň je však nutné uvést následující poznámku: skutečnost, že Evropský 
parlament zdůrazňuje územní rozměr jiných odvětvových politik EU, neznamená, že 
usiluje o snížení důležitosti a autonomie regionální politiky EU. Naopak, cílem 
integrovaného přístupu je co nejlépe využít existujících strukturálních zásahů ve prospěch 
evropských občanů. 

Územní řízení: Zelená kniha považuje zlepšení územního řízení za klíčové pro úspěšné 
provádění politiky soudržnosti v budoucnosti. Zpravodaj se na základě nedávno přijaté 
zprávy o řízení a partnerství na vnitrostátní a regionální úrovni a o základně pro projekty 
v oblasti regionální politiky (zpravodaj Jean Marie Beaupuy) zaměří na potřebu podpořit 
systém víceúrovňového řízení a určit vhodnou územní úroveň, na které by zásah byl 
účinnější v různých fázích plánování a provádění programů. Důležitost vytváření nových 
územních partnerství, která musí být středem pozornosti příslušných analýz zelené knihy, 
bude samozřejmě řádně zohledněna. 

Zelená kniha o územní soudržnosti naráží na řadu dalších témat, jež mohou být v této 
diskusi také rozvíjena. Například vytvoření ukazatelů, jež budou lépe sledovat vlastnosti a 
trendy územní soudržnosti, bylo již bodem na programu diskuse v našem výboru, který 
musí být dále rozpracován. 

C. PÁTÁ ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ 
SOUDRŽNOSTI

Tato zpráva se skládá ze dvou částí: první část obsahuje výsledky veřejné konzultace o 
budoucnosti politiky soudržnosti (která byla zahájena po zveřejnění čtvrté zprávy o 
soudržnosti). Druhá část nabízí analýzu situace a trendů z hlediska toho, jak jednotlivá 
odvětví růstu přispěla k soudržnosti. 

Parlament může podpořit hlavní závěry tohoto procesu konzultace (do nějž bylo přijato více 
než sto příspěvků). Celkově se shodují se stanovisky přijatými ve zprávě Parlamentu o čtvrté 
zprávě o soudržnosti (zpravodaj: Ambroise Guellec). Mezi ně patří zamítnutí jakýchkoli 
pokusů o opětovnou nacionalizaci a závazek k jednotné politice společenství, která by také 
měla být schopna řešit problémy jako jsou globalizace, změna klimatu a demografické změny.
Zpráva také vyjadřuje silné přesvědčení, že by tato politika měla zahrnout všechny regiony 
EU tím, že bude představovat přidanou hodnotu pro každého, nejen pro nejchudší regiony cíle 
„Konvergence“. Také zdůrazňuje nutnost koordinace na místě a integrovaného přístupu mezi 
různými odvětvovými politikami s cílem dosáhnout optimálního výsledku pro existující růst a 
rozvoj.

Zpravodaj by chtěl upozornit na jeden aspekt páté zprávy o pokroku v oblasti hospodářské a 
sociální soudržnosti, jež považuje za ústřední pro budoucí reformu politiky soudržnosti EU. 
V této zprávě Komise poprvé konkrétně zmiňuje přechodové regiony, které jsou uvedeny 
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mezi regiony cíle „Konvergence“ a regiony cíle „Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“. Zdá se, že je to první pokus o oddělené zpracování těchto regionů, které jsou 
v současné době rozděleny mezi dva cíle jako regiony, které jsou do financování zařazovány 
nebo jsou z něj vyřazovány. Zpravodaj tento přístup zcela podporuje, nejen proto, že těmto 
regionům dodá jasnější postavení, ale zejména jako uznání skutečnosti, že je nutné navrhnout 
a zavést komplexnější systém postupné přechodové pomoci pro země, jež brzy budou nad 
hranicí 75 % HDP.

Závěr

Současná analýza by měla posloužit jako základ pro diskusi, která proběhne 5. listopadu 2008 
ve výboru REGI za účasti komisařky Hübnerové. Tento pracovní dokument neobsahuje úplné 
představení témat zmíněných v zelené knize, ani celkovou analýzu postojů zpravodaje, které 
budou předloženy v návrhu zprávy. Zpravodaj by rád vyzval všechny členy tohoto výboru, 
aby se aktivně zapojili do diskuse a přednesli své vlastní myšlenky, názory a návrhy. 
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