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1. STRUKTURÁLNÍ FONDY A FOND SOUDRŽNOSTI: POLITIKA SOLIDARITY 1 
 
Proč?  
 
Regionální politika uvádí do praxe solidaritu národů Evropy zmiňovanou v preambuli 
Smlouvy o Evropské unii. Napomáhá dosažení základních cílů stanovených ve zmíněné 
smlouvě: posilování hospodářské a sociální soudržnosti EU snižováním nerovnoměrností 
rozvoje jejích regionů. Má významný dopad na konkurenceschopnost regionů a na životní 
podmínky jejich obyvatel, zejména díky spolufinancování víceletých rozvojových programů. 
Musí všem regionům Unie dávat možnost plně těžit z příležitostí, které nabízí jednotný trh, a 
přispívat k úspěchu hospodářské a měnové unie (HMU). 
 
  
Jak? 
 
Programům je poskytována podpora ze čtyř strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti:  
 
 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) na úsecích infrastruktury a investic, při 

vytváření pracovních příležitostí a na pomoc MSP,  
 Evropský sociální fond (ESF) na úsecích školení a vzdělávání, sociální integrace a 

zaměstnanosti, 
 Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF, Orientační sekce) na úseku 

rozvoje venkova a pomoci zemědělským hospodářstvím, a  
 Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR) na úseku přizpůsobování odvětví 

rybolovu.  
 
Fond soudržnosti podporuje projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a na dopravu 
v nejméně prospívajících členských státech. 
 
Strukturální fondy a Fond soudržnosti poskytují granty; Evropská investiční banka 
zajišťuje půjčky. 
 
Fond soudržnosti poskytuje přímou finanční pomoc velkým infrastrukturním projektům 
zaměřeným na dopravu a ekologii.  
 
Strukturální fondy financují programy zaměřené na opatření k podpoře rozvoje. Rozvojové 
programy připravují členské státy ve spolupráci s regionální správou a samosprávou a s 
vhodnými sociálními a hospodářskými partnery. 
 
Priority: 
                                                 
1 Informace vycházející z údajů webových stránek  Inforegio. Evropská komise. Generální ředitelství pro 
regionální politiku.  
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Strukturální fondy se soustředí na tři prioritní cíle:  
 
 pro zaostávající regiony snaha dohonit vývoj (Cíl 1),  
 sociálně-ekonomická konverze průmyslových zón, městských nebo venkovských oblastí či 

oblastí závislých na rybolovu (Cíl 2), a  
 zlepšení příležitostí ke vzdělávání a získání práce (Cíl 3), (přičemž programy regionů 

zaměřené na Cíl 1 již opatření tohoto druhu obsahují).  
 
Pomoc rovněž poskytují čtyři Iniciativy Společenství, které podněcují přeshraniční, 
mezinárodní a meziregionální spolupráci v celé EU (INTERREG III), obnovu měst a čtvrtí 
nacházejících se v krizi (URBAN II), rovnost na trhu práce (EQUAL) a rozvoj venkovských 
oblastí (LEADER+).  
 
A konečně zde fungují Inovační akce podporující experimentální regionální programy. 

 
 
Finance: 
Na strukturální fondy se vydává přibližně jedna třetina rozpočtu EU. Z nich se na období let 
2000-2006 přiděluje 195 miliard euro pro EU-15, plus 15 miliard pro nové členské státy 
v letech 2004 až 2006.  
 
Fond soudržnosti dostane pro EU-25 částku 25,6 miliard euro. 

 
Evropská pomoc zde doplňuje pomoc poskytovanou členskými státy. Financování ze zdrojů 
Společenství se pohybuje od 25% do 85% celkových nákladů. Nejvyšší je v těch regionech, 
jejichž veřejný sektor sám finanční zátěž rozvoje neunese. Pomoc veřejného sektoru je 
doplňována financováním ze soukromého sektoru. 

 
Specifikace programů 
 
Programy sestavuje Evropská komise spolu se státními správami a regionálními správami 
zúčastněných zemí podle pokynů Komise a podle priorit členských států. Členské státy si 
vybírají konkrétní projekty a nesou pak zodpovědnost za jejich realizaci. Financování 
z evropských zdrojů je doplňkem pomoci poskytované v rámci jednotlivých států jejich 
regionům a obyvatelům těchto regionů, hlavně formou spolufinancování víceletých 
rozvojových programů. 
 
Budoucnost: 
 
Pro období let 2007-2013 Komise navrhuje soustředit priority do tří oblastí s konkrétními 
názvy. Navrhovaný celkový rozpočet je přibližně 336 miliard euro.  
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 Konvergence: cílem je podněcovat růst a zaměstnanost v méně rozvinutých regionech 
(hlavně v nových členských státech), které i nadále budou přijímat pomoc z Fondu 
soudržnosti.  
 Konkurenceschopnost:  cílem je předvídat změny, ke kterým bude docházet ve 

zbývajících zemích EU, a reagovat na ně. Zde se uplatní regionální složka, pro kterou 
každý členský stát vybere zóny, které se stanou příjemci pomoci, jakož i celostátní složka, 
a to na základě evropské strategie zaměstnanosti.  
 Spolupráce: bude se opírat o zkušenosti nabyté v programu INTERREG s cílem 

podněcovat harmonický rozvoj na celé území EU. 
 
 
 
Úloha Evropského parlamentu 
 
Parlament v této oblasti využil svých nových pravomocí:  
 
 aktem o Jediné Evropě byla zavedena spolupráce s Radou při realizaci rozhodnutí, kterými 

se regulují strukturální fondy; 
 Maastrichtskou smlouvou byl zaveden postup zajišťování souhlasu při rozhodování 

o nařízeních obecného dosahu; 
 Amsterodamskou smlouvou bylo zavedeno společné rozhodování s Radou ohledně 

realizace opatření; 
 podle Smlouvy z Nice má Rada od 1. ledna 2007 postupovat na základě kvalifikované 

většiny při rozhodování o nařízeních obecného dosahu. 
 
Kodex chování odsouhlasený s Komisí v roce 1993 a rozšířený v roce 1999 požaduje, aby 
Parlament byl pravidelně informován o činnostech Fondu. Podle reformy z roku 1999 se 
Parlamentu rovněž podařilo zachovat program URBAN jakožto jedno i iniciativ Společenství.  
 

2. TERMINOLOGIE 
 
 Regionální politika EU: Právní základ: články 2 a 3 Smlouvy o založení Evropského 

společenství. Regionální politika EU je o solidaritě: je formulována s cílem zajišťovat 
poskytování pomoci na úrovni Společenství těm nejvíce znevýhodněným regionům, aby 
mohly svá znevýhodnění překonat. Regionální politika je rovněž konkrétní a jasně 
postižitelná: její výsledky mohou zřetelně vidět evropští občané, kteří sami mají z této 
pomoci přímý prospěch tím, že jim pomáhá nacházet práci a přizpůsobovat se měnícímu se 
trhu práce, zejména školením a vzděláváním.  

 
 Politika soudržnosti: Právní základ: Hlava XVII, články 158 - 162 Smlouvy o ES2. 

Napravuje projevy nerovnováhy rozvoje tím, že řeší hospodářské a sociální faktory. 
                                                 
2 Akt o Jediné Evropě prostřednictvím Hlavy V Smlouvy o ES konkrétně stanoví, že má dojít k reformě 
struktury a pravidel činnosti strukturálních fondů na návrh Komise, a to jednohlasným rozhodnutím Rady po 
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Poskytuje chudším regionům prostředky potřebné k urychlení jejich vývoje a ke zlepšení 
životní úrovně včetně základních věcí zajišťujících život v pohodlí a včetně dovedností, 
technických prostředků, prostředí přitažlivého pro investice ze zahraničí atd. 
Nerovnovážný rozvoj nejen poškozuje tyto znevýhodněné oblasti, nýbrž též zpomaluje 
rozvoj Unie a brání optimalizaci potenciálu Unie.  

 
 Ekonomická a sociální soudržnost:  Úloha Evropského parlamentu: Podle názoru 

Evropského parlamentu je hospodářská a sociální soudržnost zásadní otázkou evropské 
integrace. Parlament vždy podporoval návrhy na zvýšení přídělů do strukturálních fondů a 
považuje jejich posilování za nezbytné. Kodex chování při realizaci strukturální politiky, 
formulovaný v roce 1993, byl výsledkem toho, že Parlament trval na požadavku 
adekvátního financování. Ze své pravomoci schvalovat obecná pravidla platná pro 
strukturální fondy Evropský parlament vyjádřil svoje stanovisko3 a Rada většinu názorů 
parlamentu vzala v úvahu. V roce 1999 byl kodex chování vůči Komisi rozšířen tak, aby 
pokrýval veškeré strukturální nástroje. 

 
  Strukturální fondy: Strukturální fondy EU spravuje Komise a jejich prostřednictvím 

financuje strukturální pomoc Společenství. Patří sem Orientační sekce EZOFF na úseku 
zemědělství, Regionální fond poskytující strukturální pomoc na úseku regionální politiky, 
Sociální fond určený pro opatření sociální politiky a Finanční nástroj pro orientaci 
rybolovu (FNOR). Finanční podpory ze strukturálních fondů jsou směrovány zejména do 
chudších regionů s cílem posilovat hospodářskou a sociální soudržnost Unie, aby se celá 
EU dokázala vyrovnávat s náročnými úkoly, které před ni staví vnitřní trh EU.  

 
 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR):  Právní základ: Články 158 - 162 

Smlouvy o ES. Cíle:  Zajistit nápravu regionálních nerovností začleněním do 
strukturálního přizpůsobování slabších regionů a do konverze regionů s útlumem 
průmyslových činností (článek 160).  

 
 Evropský sociální fond (ESF):  Právní základ: Články 146 -148 a čl. 2 -162 Smlouvy o 

ES. Pro pracující v rámci vnitřního trhu zlepšuje jejich možnosti získat práci zvyšováním 
mobility a zajišťováním odborného vzdělání. Nařízení 1784/1999 redefinuje rámec a 
politické priority ESF pro období let 2000-2006. Podporuje opatření k předcházení 
nezaměstnanosti rozvojem lidských zdrojů a podporou sociální integrace. Zajišťuje pomoc 
pro všechny tři cíle uvedené v obecném nařízení o strukturálních fondech.  

 
 Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR): Od roku 1994 FNOR zastřešoval 

nástroje Společenství na úseku rybolovu. Využívá se ve všech pobřežních regionech a jeho 
hlavním úkolem je zvyšovat konkurenceschopnost struktur a rozvíjet životaschopné 

                                                                                                                                                          
poradě s Parlamentem. Prováděcí opatření k této reformě se navrhují na návrh Komise a schvaluje je 
kvalifikovaná většina v Radě. Amsterodamská smlouva stanoví, že prováděcí rozhodnutí jsou vázána na 
postup spolurozhodování. Komise je povinna podat Radě a Parlamentu každé tři roky zprávu o postupu 
realizace. 
3 Usnesení z 19. listopadu 1998 
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podnikání v oblasti lovu a zpracování ryb; přitom se snaží udržovat rovnováhu mezi 
rybolovnými kapacitami dostupnými zdroji. 

 
 Orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu 

(EZOZF): Z fondu EZOZF se financuje společná zemědělská politika EU. Jeho cílem je 
poskytovat podporu trhu a napomáhat strukturálnímu přizpůsobování na úseku 
zemědělství. EZOZF se dělí na dvě sekce: Orientační sekce poskytuje dotace pro 
racionalizační projekty, pro modernizaci a pro strukturální zlepšování zemědělské výroby. 

 
 Fond soudržnosti: Podle ustanovení čl. 161 Smlouvy o ES byl v roce 1993 vytvořen Fond 

soudržnosti jako nástroj pro zajišťování finanční pomoci na úsecích životního prostřední a 
dopravní infrastruktury. Finanční prostředky z tohoto fondu jsou směrovány do čtyř 
chudších zemí Společenství (Irsko, Řecko, Španělsko a Portugalsko), přičemž cílem je 
zmírňovat rozdíly mezi ekonomikami členských zemí EU. Nepovažuje se za strukturální 
fond. 

 
 Adicionalita: Jedna že čtyř zásad strukturálních fondů posílených úpravami nařízení, ke 

kterým došlo v červenci roku 1993; znamená to, že u projektů, které jsou příjemci pomoci 
Společenství, se musí jednat o nové projekty, které by členské státy samy nepodnikly. 
Převažovat však musí financování ze zdrojů jednotlivých států; komunitární pomoc je jen 
doplňkem. Úřady zúčastněných států a jejich regionů zodpovídají za výběr projektů a za 
jejich řízení v mezích daných obecnými kritérii Společenství. 

 
 Partnerství: Jedna ze zásad strukturálních fondů, která znamená, že musí docházet k té 

nejužší možné spolupráci mezi Komisí a příslušnými orgány na úrovni států, regionů nebo 
obcí v každém daném členském státě, počínaje přípravnou fází a konče realizací opatření. 

 
 Subsidiarita: Zásada subsidiarity má zajistit, aby rozhodnutí byla přijímána co nejblíže 

občanu a aby neustále probíhala kontrola oprávněnosti akcí prováděných na úrovni 
Společenství z hlediska možností, které jsou k disposici na úrovni států, regionů nebo obcí. 
Konkrétně se jedná o zásadu, podle které Evropská unie nemá nic podnikat (vyjma oblastí 
spadajících do její výlučné pravomoci), pokud by to nebylo efektivnější než když se daná 
akce podnikne na úrovni státu, regionu nebo obce. Je to úzce spjato se zásadami úměrnosti 
a nezbytnosti, podle kterých žádná akce Evropské unie nemá přesáhnout míru nezbytnou k 
dosažení cílů Smlouvy. 

 
 Tvorba programů: Jedna ze zásad strukturálních fondů, jejímž výsledkem jsou víceleté 

rozvojové programy, což je výsledek procesu vedoucího k provádění rozhodnutí na 
základě partnerství. Tento proces má řadu fází vrcholících přijetím opatření ze strany 
veřejnoprávních nebo soukromých podporovatelů. 

 
 Koncentrace: Jedna ze zásad strukturálních fondů, jejímž cílem je soustřeďovat  opatření 

na prioritní rozvojové cíle. 
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 Hrubý domácí produkt (HDP):  je to celková hodnota hotových výrobků a poskytnutých 
služeb na území dané země za rok. 

 
 Hrubý národní produkt (HNP):  je to celková hodnota hotových výrobků a služeb, 

vyrobených resp. poskytnutých za rok výrobními faktory dané země. 
 
 Hrubý národní důchod (HND):  dříve nazývaný hrubým národním produktem; měří 

celkovou přidanou hodnotu z domácích i zahraničních zdrojů, přijatou obyvateli země. 
HND obsahuje HDP plus netto primární výnosy (náhrady poskytované zaměstnancům a 
příjmy z majetku) ze zdrojů neusídlených v dané zemi. 

 
 Oblasti spadající pod Cíl 1: HDP je nižší než 75% průměru Společenství4

. Cílem je 
pomáhat těmto regionům dohonit ostatní svojí konkurenceschopností. Znamená to 
investovat do infrastruktury a do opatření ke stimulaci investic do průmyslu. 

 
 Oblasti spadající pod Cíl 2: Oblasti postižené strukturálními problémy. Pomoc projektům 

zaměřeným na sociální a průmyslovou konverzi.5 
 
 Oblasti spadající pod Cíl 3: podpora moderních systémů školení a vzdělávání a podpora 

vytváření pracovních míst6. 
 
 Iniciativa na úrovni Společenství: usiluje o společná řešení specifických problémů. 

Jedná se o iniciativy  INTERREG, URBAN, LEADER a EQUAL. 
 
 Iniciativa Společenství INTERREG: podpora projektů přeshraniční spolupráce 

 
 Iniciativa Společenství URBAN: je směrována do městských oblastí postižených 

problémy. 
 
 Iniciativa Společenství LEADER, kterou řídí GŘ Zemědělství7: Propojení mezi akcemi na 

podporu rozvoje ekonomiky venkova. 
 
 EQUAL:  Iniciativa společenství, ve které se propojuje úsilí o odstraňování nerovností s 

úsilím o zamezení diskriminace v přístup na trh pracovních sil. 
 
 Velmi vzdálené regiony: Francouzská zámořská území, Azory, Madeira a Kanárské 

ostrovy. 
 

                                                 
4 Představuje 70% celého rozpočtu 
5 Představuje 11,5% všech zdrojů 
6 Představuje 12,3% všech zdrojů 
7 Existuje 13 iniciativ zaměřených na podporu venkova 
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 Statistický účin:  Účinek resp. dopad rozšíření na to, které země resp. regiony se 
kvalifikují pro prahovou hodnotu 75% uplatňovanou při zařazování mezi oblasti spadající 
pod Cíl 1. 

 
 Přechodná opatření:  přechodná opatření se uplatňují u těch oblastí, které dosud 

splňovaly kritéria pro zařazení mezi oblasti spadající pod Cíl 1 nebo Cíl 2, avšak nyní je 
již v důsledku rozšíření EU nesplňují8. 

 
 Pomoc: Označuje takové formy pomoci, které zde uváděné fondy mohou poskytovat:  

operační programy nebo jednotné programové dokumenty, programy iniciativ 
Společenství a podporu formou poskytování technické pomoci a zavádění inovačních 
opatření.  

 
 Rámec podpory Společenství (RPS): Koordinuje regionální aktivity EU a občas se zde 

uplatní zmíněné čtyři strukturální fondy (EFRR, ESF, EZOZF, FNOR) i EIB. Každopádně 
však tyto projekty musí být začleněny do plánů, které již vypracovaly úřady jednotlivých 
států, regionální orgány a jejich hospodářští partneři. 

 
 Jednotný programový dokument (JPD): Označuje jednotný dokument schválený 

Evropskou komisí, který obsahuje tytéž informace, jaké se nacházejí v Rámci podpory 
Společenství a v Operačním programu.   

 
 Operační program (OP): dokument schválený Komisí pro realizaci Rámce podpory 

Společenství, který obsahuje konzistentní sestavu priorit, které dohromady tvoří víceletá 
opatření a které je možno realizovat za pomoci jednoho ze zmiňovaných fondů nebo za 
pomoci více těchto fondů, jednoho nebo více dalších stávajících finančních nástrojů a EIB.  

 
 Integrovaný operační program: operační program financovaný z více než jednoho 

fondu. 
 
 Rozvojové programy: Každý členský stát uzavírá s Evropskou komisí dohodu, která je 

známa jako Operační program (OP) nebo jako Jednotný programový dokument (JPD). 
Tyto dohody pokrývají několikaleté období a jsou formulovány tak, aby je mohly 
prakticky realizovat orgány států a regionů k tomu určené členskými státy. Tyto orgány 
rovněž provádějí výběr konkrétních programů, které mají být financovány. Avšak 
Evropská komise s těmito odpovědnými orgány spolupracuje v rámci činnosti 
Monitorovacích výborů jednotlivých programů. 

 
 Územní pakty o zaměstnanosti: Pakt je smlouva mezi partnery v daném místě, 

zveřejněná ve strategickém dokumentu a doprovázená operačními nebo finančními 
závazky, které tito jednotliví partneři na sebe berou. Tato opatření musí směřovat k 
podpoře vytváření pracovních míst a hospodářského rozvoje. Pakt může uzavřít město, 

                                                 
8 Statistický účin 
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venkovská oblast nebo místní pracovní trh. Jeho územní pokrytí je zpravidla větší než je 
území jednoho města, avšak menší než region. 

 
 Řídící orgán: Označuje jakýkoliv veřejný nebo soukromý správní nebo jiný orgán, který 

na úrovni celostátní, regionální nebo místní na základě pověření vydaného předmětným 
členským státem spravuje pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů, nebo označuje 
přímo členský stát, pokud tento sám tuto řídící funkci vykonává. 

 
 Platební orgán: Označuje jeden nebo více orgánů s celostátní, regionální nebo místní 

působností, pověřený resp. pověřené daným členským státem k čerpání finančních 
prostředků od Komise, k předkládání žádostí o úhrady a k provádění úhrad.  

 
 Evropské seskupení pro přeshraniční spolupráci (ESPS): bude zavedeno jako nový 

právní nástroj fungující na podkladě čl. 159 Smlouvy o EU s cílem vytvářet v Evropě 
skupiny pro spolupráci a překonávat existující překážky bránící přeshraniční spolupráci.  

 
 Klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) : Vytvořil ji Evropský statistický 

úřad (Eurostat) s cílem založit jednotnou a sourodou strukturu územní distribuce. Od roku 
1988 se používá v komunitárním právu souvisejícím se strukturálními fondy. 

 
 Předvstupní pomoc: Předvstupní pomoc plánovaná na období let 2000-2006 pro země 

střední a východní Evropy je klíčovým prvkem strategie Evropské unie vůči kandidátským 
zemím. Zahrnuje několik složek: program Phare, program Sapard a program ISPA 
(předvstupní nástroje). 

 
 Předvstupní strukturální nástroj (ISPA): Zkratka ISPA (Instrument for Structural 

Policies for Pre-Accession) označuje Nástroj strukturální politiky předvstupního období a 
zprostředkovává financování projektů na úsecích ochrany životního prostředí a dopravy. 

 
 Phare: z tohoto programu se financují správní a institucionální kapacity 

budoucích/nových členských států s cílem připravit je na přistoupení.  
 
 SAPARD: zkratka Special Adhesion Programme for Agriculture and Rural Development 

tj. Zvláštní program zaměřený na přistupující země v oblasti zemědělství a rozvoje 
venkova.  

 
 Absorpční kapacita: schopnost správy daného státu naplánovat a realizovat pomoc zvenčí 

tj. ze zahraničí.  
 
 Dokument o přístupovém partnerství: odsouhlasený Radou; uvádí názory EU na 

priority v období příprav kandidátských zemí na přistoupení, a to v krátkodobém a 
střednědobém výhledu.  
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 Zbývající nekontrahované prostředky: souhrn všech dosud smluvně nepodchycených 
závazků pro projekty v rámci programu Phare nebo pro danou zemi.  

 
 Kandidátské země: Země, které požádaly o přijetí do Evropské unie a jejichž žádosti byly 

přijaty, a které však v roce 2004 do EU nepřistoupily. V tomto postavení momentálně je 
Bulharsko, Rumunsko a Turecko. 

 
 CFCU: zkratka výrazu Central Financing and Contracting Unit, tj. Ústřední finanční a 

kontraktační jednotka vytvořená ve všech přistupujících zemích. Spravuje veřejné soutěže, 
obchodní smlouvy a platby pro veškeré projekty institucionálního rozvoje a pro některé 
investiční projekty. 

 
 Decentralizace: proces převádění správy fondů EU do orgánů kandidátské země. 

V současnosti ho řídí Decentralizovaný implementační systém (DIS). Nyní se plánuje 
místo řízení ex-ante uskutečňovaného Komisí uplatnit řízení ex-post v rámci Rozšířeného 
decentralizovaného implementačního systému (Extended Decentralisation Implementation 
System, EDIS). 

 
 Dekoncentrace: proces převádění správy fondů EU ze sídla Komise do Delegatur. 

 
 Vyhodnocování ex-post: hodnocení dopadu určité činnosti po jejím dokončení.  

 
 Implementační agentura: agentura kandidátské země zodpovědná za veřejné soutěže, 

uzavírání obchodních smluv a za platební úhrady pro svěřené projekty. Ústřední finanční a 
kontraktační jednotka (CFCU) je Implementační agenturou, pokud jde o projekty 
institucionálního rozvoje. 

 
 Společný monitorovací výbor: výbor ustavený ve všech kandidátských zemích pro 

koordinaci monitorování a vyhodnocování předvstupní pomoci.  
 
 Monitorování a vyhodnocování:  proces shromažďování údajů o postupu prací na 

projektu, při němž se posuzuje pravděpodobnost splnění cílů projektu a podle potřeby se 
vydávají doporučení ke změnám přístupu k řešení.  

 
 Národní koordinátor pomoci (NAC) :  ve správním aparátu země – příjemce pomoci 

koordinátor NKP zajišťuje úzké propojení mezi obecným procesem vedoucím k 
přistoupení a využíváním finanční pomoci Společenství. 

 
 Národní schvalující úředník (NAO): Úředník státní správy, který stojí v čele Národního 

fondu. NAO nese celkovou odpovědnost za hospodaření s finančními prostředky Phare.  
 
 Národní rozvojový plán (NDP):  program kandidátské země zaměřený na hospodářskou 

a sociální soudržnost a na opatření spadající pod Cíl 1. 
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 Národní fond (National Fund): ústřední pokladní útvar sloužící k převádění fondů 
Společenství do kandidátské země nebo do nového členského státu.  

 
 Národní program přebírání acquis (NPAA): akční program příprav kandidátské země 

na přistoupení včetně harmonogramu a rozboru nákladů.  
 
 Nové členské státy: Bývalé kandidátské země, které dokončily jednání o přistoupení a 

staly se členy Evropské unie 1,. května 2004. Jde o tyto státy: Kypr, Česká republika, 
Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. 

 
 Pověřený pracovník projektu: vedoucí Implementační agentury. 

 
 Pravidelná zpráva: výroční zpráva Komise o stavu příprav každé kandidátské země na 

přistoupení. 
 
 Přechodný nástroj (Transition Facility) dočasné finanční pomoci ( 2004-2006): novým 
členským státům na rozvoj a posílení jejich správní kapacity pro provádění a vymáhání 
právních přepisů Společenství a na posilování kolegiálních výměn nejlepších způsobů 
řešení. 

 
 Twinning: dohoda mezi kandidátskou zemí a státní správnou jednoho nebo více členských 

států o transferu profesních kvalifikací a znalostí souvisejících s acquis (na cestě 
k přijetí/převzetí části acquis). 

 

3. OPORA EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE SMLOUVĚ O EU A JEHO JEDNACÍ ŘÁD  
 
Smlouva o Evropské unii 
 

Článek 2 
 
Evropská unie si stanoví tyto cíle: 
 
podporovat vyvážený a trvale udržitelný hospodářský a sociální pokrok a vysokou úroveň 
zaměstnanosti, zejména vytvořením prostoru bez vnitřních hranic, posilováním hospodářské a 
sociální soudržnosti a zavedením hospodářské a měnové unie, jež v souladu s ustanoveními 
této smlouvy [...] v konečném důsledku zahrne i jednotnou měnu. 
 
 
Smlouva o založení Evropského společenství 
 

Článek 2 
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Posláním Společenství je vytvořením společného trhu a hospodářské a měnové unie a 
prováděním společných politik nebo činností uvedených v článcích 3 a 4 podporovat 
harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj hospodářských činností, vysokou úroveň 
zaměstnanosti a sociální ochrany, rovné zacházení pro muže a ženy, trvalý a neinflační růst, 
vysoký stupeň konkurenceschopnosti a konvergence hospodářské výkonnosti,  vysokou úroveň 
ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, zvyšování životní úrovně a kvality života, 
hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy. 
 

Článek 3 
 
Činnosti Společenství pro účely vymezené v článku 2 zahrnují za podmínek a v harmonogramu 
stanoveném touto smlouvou: 
 
k) posilování hospodářské a sociální soudržnosti; 
 
 

Článek 16 
 
Aniž jsou dotčeny články 73, 86 a 87 a s ohledem na místo, které zaujímají služby obecného 
hospodářského zájmu mezi společnými hodnotami Unie, a na jejich význam při podpoře 
sociální a územní soudržnosti, pečují Společenství a členské státy v rámci svých pravomocí a 
v oblasti působnosti této smlouvy o to, aby zásady a podmínky pro fungování těchto služeb 
umožňovaly naplnění jejich úkolů. 
 

HLAVA XVII  
 

HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST 
 

Článek 158 
 
Společenství za účelem podpory harmonického vývoje rozvíjí a prosazuje svou činnost vedoucí 
k posilování hospodářské a sociální soudržnosti. 
 
Společenství se především zaměří na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a 
na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, včetně venkovských 
oblastí. 
 

Článek 1599 
 
Členské státy provádějí své hospodářské politiky a koordinují je tak, aby dosahovaly cílů 
uvedených v článku 158. Tvorba a provádění politik a činností Společenství a vytváření 
vnitřního trhu přihlíží k cílům uvedeným v článku 158 a přispívá k jejich dosažení. 
Společenství dále podporuje dosahování těchto cílů prostřednictvím strukturálních fondů 
                                                 
9 Článek pozměněný Smlouvou z Nice. 
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(orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, Evropský 
sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj), Evropské investiční banky a jiných 
dostupných finančních nástrojů. 
 
Komise předkládá každé tři roky Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o pokroku dosaženém při upevňování 
hospodářské a sociální soudržnosti a o způsobu, jakým k tomu přispěly různé prostředky 
stanovené v tomto článku. Tato zpráva případně obsahuje vhodné návrhy. 
 
Ukáží-li se specifické činnosti mimo fondy jako nezbytné, aniž jsou dotčena opatření, o nichž 
bylo rozhodnuto v rámci jiných politik Společenství, mohou být takové činnosti přijaty Radou, 
která postupuje podle článku 251, a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a 
Výborem regionů. 
 

 
 

Článek 160 
 
Úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj je, aby svou účastí na rozvoji a 
strukturálních změnách zaostávajících regionů a přeměně upadajících průmyslových oblastí  
pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly ve Společenství. 
 

Článek 16110 
 
Aniž je dotčen článek 162, vymezí Rada na návrh Komise, po obdržení souhlasu Evropského 
parlamentu a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů 
jednomyslným rozhodnutím úlohu, přednostní cíle a organizaci strukturálních fondů, které 
mohou zahrnovat sdružování fondů. Rada podle téhož postupu rovněž stanoví obecná pravidla 
na ně použitelná a nezbytná ustanovení pro zajištění jejich účinnosti a pro zajištění 
koordinace fondů mezi sebou navzájem a s dalšími existujícími finančními nástroji. 
 
Fond soudržnosti zřízený Radou týmž postupem poskytne finanční příspěvky na projekty ve 
sféře životního prostředí a transevropských sítí v oblasti dopravní infrastruktury. 
 
Od 1. ledna 2007 postupuje Rada na návrh Komise, po obdržení souhlasu Evropského 
parlamentu a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů 
většinovým rozhodováním, pokud k tomuto datu bude přijat víceletý finanční výhled s 
platností od 1. ledna 2007 a k němu příslušná meziinstitucionální dohoda. Pokud se tak 
nestane, bude postup stanovený v tomto článku platit od data jejich přijetí. 
 

Článek 162 
 

                                                 
10 Článek pozměněný Smlouvou z Nice. 
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Prováděcí rozhodnutí týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj přijímá Rada 
postupem podle článku 251 po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem 
regionů. 
 
Ve vztahu k orientační sekci Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu a k 
Evropskému sociálnímu fondu se nadále budou používat články 37 a 148. 
 
Jednací řád Evropského parlamentu11 
 

PŘÍLOHA VI. 
 

PRAVOMOCI A PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ 
 

XII. VÝBOR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
 
Výbor odpovědný za regionální politiku a politiku soudržnosti, zejména:  
 
a) Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti a ostatní nástroje regionální 
politiky Unie, 
 
b) vyhodnocování dopadu jiných politik Unie na hospodářskou a sociální soudržnost, 
 
c) koordinace strukturálních nástrojů Unie, 
 
d) velmi odlehlé regiony a ostrovy a též přeshraniční spolupráce a spolupráce mezi regiony, 
 
e) vztahy s Výborem regionů, organizacemi zajišťujícími spolupráci mezi regiony a orgány 
regionální správy a místní samosprávy. 
 
 

4. Historické dokreslující informace 
 
 1957: Římská smlouva potřeba "harmonického rozvoje".  Preambule: "posilovat jednotu 

[....] ekonomik a zajišťovat [....] harmonický rozvoj zmenšováním rozdílů, které existují 
mezi různými regiony a zmenšováním zaostalosti znevýhodněných oblastí". Nebyl 
vytvořen žádný konkrétní rámec společné politiky. 

 
 1958 : Ustavení ESF a EZOZF. Odráží priority zakladatelských států: zemědělství - 

Francie, rekonverze/regenerace průmyslu - Německo. 
 
 1973: První rozšíření: Dánsko, Irsko a Velká Británie. 

                                                 
11 16. vydání - červenec 2004 
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 1975: Vytvořen EFRR s cílem zajistit přesměrování části rozpočtových příspěvků do 

nejchudších regionů. Příjemci pomoci bylo Irsko a Dánsko. Poskytovatelem pomoci byla 
Velká Británie - pro Severní Irsko, Skotskou vysočinu a Ostrovy. Umožnilo kompenzovat 
některé výhrady Britnáie ohledně dominantního postavení zemědělství v rozpočtu EHS. 

 
 80. léta:  Řecko, Portogalsko a Španělsko vstupují do ES: Hospodářská nezbytnost a 

politická vůle pro vyrovnání rozdílů, vyjasnění. Uznání potřeby řešit zvětšující se rozdíly 
mezi bohatšími a chudšími oblastmi. Unie se zapojila do úsilí na pomoc méně rozvinutým 
evropským regionům, aby mohly dostihnout centrální rozvinuté oblasti. Tento závazek 
zakotven v Aktu o Jediné Evropě z roku 1986. 

 
 Období let 1989-93: Evropská rada v Bruselu12 reorganizuje činnost strukturálních fondů. 

Přiděluje jim 68 miliard ECU.13 Účel: podpořit vyšší životní úroveň národů Evropy. 
Programy sestavené na pomoc jistým sociálním kategoriím a regionům tak, aby mohly 
těžit z hospodářské integrace a využívat příležitostí nabízejících se na vnitřním trhu 
Společenství. Regiony a města ustavily nadnárodní sdružení, zahájily spolupráci mezi 
regiony a otevíraly své regionální kanceláře v Bruselu.  

 
 1992 Smlouva o Evropské unii:14 Soudržnost: jeden z hlavních cílů Evropské unie spolu 

s cílem vytvořit hospodářskou a měnovou unii a jednotný trh. Obsahuje ustanovení 
umožňující vytvořit Fond soudržnosti na podporu projektů zaměřených na životní 
prostředí a dopravu15

. Význam evropského regionalismu je podtržen ve Smlouvě o 
Evropské unii, kterou byl vytvořen nový orgán, Výbor regionů, který umožnil 
regionálním subjektům v EU nezávisle se podílet na rozhodování. 

 
 Období let 1994-99: Zasedání Evropské rady v Edinburku (v prosinci 1993) rozhodlo 

přidělit téměř 177 miliard ECU (v cenách roku 1999), jednu třetinu celého rozpočtu 
Společenství, na politiku soudržnosti. Vedle strukturálních fondů byl vytvořen nový 
Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR).  

 
 1997 : Amsterodamská smlouva stvrzuje význam soudržnosti a jedna její Hlava je též 

věnována zaměstnanosti, kde se zdůrazňuje potřeba spolupráce na úseku snižování 
nezaměstnanosti.  

 
 Období let 2000-2006: Na berlínském zasedání Evropské rady 16 dochází k reformě 

strukturálních fondů a k úpravám náplně činnosti Fondu soudržnosti. Tyto fondy obdržely 
během období sedmi let částku 213 miliard €17. K programu PHARE zaměřenému na 

                                                 
12 únor 1988. 
13 v cenách roku 1997. 
14 Nabyla účinnosti r. 1993. 
15 V těch nejméně prosperujících členských státech.  
16 Březen 1999. 
17 2000-2006. 
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podporu hospodářského a sociálního rozvoje kandidátských zemí střední a východní 
Evropy se připojuje Nástroj předvstupních strukturálních politik (ISPA) a Zvláštní 
program pro zemědělství a rozvoj venkova přistupujících zemí (SAPARD). 

 
 2000-01: Zasedání Evropské rady v Lisabonu  (březen 2000) přijímá strategii zaměřenou 

na zaměstnanost, jejímž cílem je z Evropské unie vytvořit "tu nejkonkurenceschopnější 
znalostní ekonomiku světa do roku 2010"; Zasedání Rady v Göteborgu (v červnu 2001) 
dovršilo tuto strategii tím, že ji propojilo se zajištěním udržitelného rozvoje.  

 
 2002: Kodaňské zasedání Evropské rady (v prosinci 2002) vede k dosažení dohody 

ohledně přistoupení 10 nových členských států.  
 
 červenec 2003:  Návrh Evropské ústavy shromážděním připojuje v článku III - 116 

územní soudržnost,  což pak stvrzuje mezivládní konference konaná v červnu 200418. 
 
 únor 2004: Evropská komise předkládá Třetí zprávu o hospodářství a sociální 

soudržnosti, která zobrazuje vizi Evropské komise o budoucí evropské politice zaměřené 
na snižování rozdílů a na podporu větší hospodářské, sociální a územní soudržnosti. 
Evropská komise rovněž předkládá finanční výhledy na období let 2007-2013 ("Prodiho 
balík"). V období let 2007-2013 má politika soudržnosti představovat asi jednu třetinu 
rozpočtu EU, tj. celkem 336,1 miliard euro. Většina těchto prostředků půjde do méně 
rozvinutých členských států a regionů. 

 
 květen 2004: Přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Malty, 

Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii. 
 
 červenec 2004: Komise přijímá návrh pěti nových nařízení o obnově činnosti 

strukturálních fondů a nástrojů. Tento balík nařízení obsahuje obecné nařízení, kterým 
se stanoví společná pravidla pro všechny tyto nástroje, a specifická nařízení pro Evropský 
fond regionálního rozvoje (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti. 
Vedle toho se navrhuje ještě nové nařízení o vytvoření Evropského sdružení pro 
přeshraniční spolupráci (ESPS).  

 

5. Strukturální podpora v letech 2000-2006 

 
Globální finanční balíky: Berlínské zasedání Evropské rady, březen 1999 ("Agenda 2000"). 
 

• 213 miliard euro na politiku soudržnosti (33% celého rozpočtu EU na rok 2004) 
–195 miliard euro na strukturální fondy 
–18 miliard euro na Fond soudržnosti 

 
                                                 
18 viz též dokument KOM (2004) 492 závěrečné znění. 
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• Předvstupní fondy a pomoc nově přistoupivším zemím na úseku 
               strukturální pomoci 

–7, 3 mld. euro na program ISPA 
–39,6 mld euro na strukturální pomoc po přistoupení 

                    

5.1. Strukturální fondy 
 
Stropy ročních přídělů: 108,5 mld. euro, z čehož 37 mld. euro půjde na strukturální akce (v 
cenách roku 2004). 
 
 Oblasti spadající pod Cíl 1: Regiony NUTS II s HDP na obyvatele nižším než 75% 

průměru Společenství19. O seznamu rozhoduje Evropská komise. 22% všeho obyvatelstva 
EU. Účel: pomáhat těmto regionům dostihnout ostatní svojí konkurenceschopností. 
Investice do infrastruktury a do opatření ke stimulaci investic do průmyslu. Spadají sem 
nejvzdálenější regiony, regiony dříve spadající pod Cíl 6, program PEACE a program 
pomoci švédským pobřežním oblastem.  Rozpočet: 135,95 mld. euro. 

 
 Oblasti spadající pod Cíl 2: Oblasti postižení sociální a hospodářskou restrukturalizací20: 

průmyslové oblasti a oblasti s převahou služeb (10%); venkovské oblasti (5%); městské 
oblasti (2%); oblasti závislé na rybolovu (1%). 18% všeho obyvatelstva EU. Rozpočet: 
22,45 mld. euro. 

 
 Oblasti spadající pod Cíl 3: Pro regiony nepokryté Cílem 121. Referenční rámec pro 

veškeré akce zaměřené na rozvoj lidských zdrojů v členském státě. Účel:  systémy 
vzdělávání a školení, vytváření pracovních míst.  Rozpočet: 24,05 mld. 

 
 Iniciativy Společenství: Společná řešení specifických problémů22. Důraz se klade na 

přidanou hodnotu vznikající pro Společenství. Rozpočet:  10,44 mld. euro. Po roce 2006 
již nemají pokračovat! Čtyři úseky činnosti: 

 
• INTERREG III: Podpora přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce 

(financování: EFRR).  
• URBAN II: Směrováno do městských oblastí postižených problémy (financování: 

EFRR). 
• LEADER +: Řízeno GŘ Zemědělství23: Propojení mezi akcemi na podporu rozvoje 

ekonomiky venkova (financování: orientační sekce EZOZF). 
• EQUAL:  Potlačování nerovností a diskriminace v přístupu na trh práce (financování: 

ESF). 
                                                 
19 Představuje 70% celého rozpočtu. 
20 Připadá na ně 11,5% strukturálních fondů 
21 Připadá na ně 12,3% strukturálních fondů 
22 Připadá na ně 5,35% strukturálních fondů 
23 Existuje 13 iniciativ zaměřených na podporu venkova. 
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 Akce zaměřené na inovace: náměty dosud nebyly dostatečně rozpracovány24. Předběžně 

tři úseky činnosti: Znalosti a inovace technologií; informační společnost a regionální 
rozvoj; regiolnální identita a udržitelný rozvoj. Rozpočet: 1 mld. euro. Po roce 2006 již 
nemají pokračovat! 

  
Rozpočet pro nové členské státy EU: 22 mld. €25.  Finanční podpora nových členských států 
z programu PHARE po dobu nejméně tří let26. Podpora celkem včetně Fondu soudržnosti:  
7,3 mld. euro ročně27. 
 
Dohoda o způsobu práce: Během prvního programového období dosáhnout maximálního 
dopadu směrováním zásahů na omezený počet priorit. V těch čtyřech největších zemích28 bude 
pomoc realizována prostřednictvím Rámce podpory Společenství, doprovázeného 
operačními programy. V ostatních zemích to bude formou Jednotného programového 
dokumentu.  
 
Správní kapacita: Decentralizace po roce 2006 bude záviset na míře posilování správních 
kapacit. 
 Nové členské státy: Rozšíření EU29 zvětšilo míru rozdílnosti. Jedna třetina prostředků pro 

Fond soudržnosti,  dvě třetiny do strukturálních fondů - hlavně na financování akcí v rámci 
Cíle 1 30. Kodaňské zasedání Evropské rady31 snížilo částku přislíbenou berlínským 
zasedáním Evropské rady32, protože EU-15 se postavila proti rozšiřování fondu a vyjádřila 
obavy ohledně schopnosti nových členských států tuto pomoc pojmout. 

 
 Statistický účin: Rozšířením se značně zvýšil počet obyvatel EU33, přičemž jako 

doprovodný dopad se projevilo snížení HDP34. Výsledkem je, že regiony EU-15, které se 
dříve kvalifikovaly jako příjemci pomoci, se nyní již nekvalifikují.  
 Pro zvýšení statistického účinu:  35podpora regionů E-15 kvalifikujících se pro Cíl 1 bude 

vyšší než jak bylo rozhodnuto v Berlíně. Délka přechodného období pro oblasti, které 
přestaly splňovat kritéria způsobilosti, je různá podle toho, o jakou klasifikaci se jedná36.  

 
 2000 - 2005: pro oblasti dříve spadající pod Cíl 1 se postupně redukovalo 

financování z EFRR, ESF, EZOZF, FNOR.  
                                                 
24 Připadá na ně 0,5% strukturálních fondů 
25 Kodaňské zasedání Evropské rady 
26 Tento program bude i později pokračovat se zaměřením na Rumunsko a Bulharsko. 
27 v cenách roku 1999 
28 Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko. 
29 Květen 2004 
30 +- 14 mld. euro 
31 Prosinec 2002 
32 březen 1999 
33 zvýšení o +- 20% 
34  Rozšířením se HDP celé EU zvětšilo o necelých 5% 
35 Rozhodnutí z Kodaně 
36 Pro dříve spadající pod Cíl 1: 6 - 7 let, pro dříve spadající pod Cíl 2: 6 let. 
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 2006:  pro části regionů spadajících pod Cíl 2: rozšíření programu; v jiných 
oblastech pokračuje nasazení ESF, záruční sekce EZOZF a FNOR v rámci téhož 
programu (neplatí pro EFRR). Pro oblasti dříve spadající pod Cíl 2 a Cíl 5b:  
postupně klesaly objemy podpory poskytované výhradně z EFRR + sedmileté 
čerpání ze zdrojů Horizontálního cíle 3, z programů rozvoje venkova a z programů 
FNOR. 

 
 FNOR: Zásahy jsou směrovány do těchto úseků: Opatření pro zajištění trvalé rovnováhy 

mezi nabídkou a poptávkou; Posilování konkurenceschopnosti; Zpracování a odbyt; 
revitalizace rybolovných oblastí. 

 
 Podpora pro rozvoj venkova z fondu EZOZF: Zásahy jsou směrovány do těchto úseků: 

Doprovodná opatření - předčasné odchody do důchodu - agroekologie - lesní hospodářství 
- znevýhodněné oblasti37. Restrukturalizace zemědělských hospodářství; etablování 
mladých zemědělců; školení; zpracování a odbyt. Opatření ve prospěch rozvoje venkova 

 

5.2. Fond soudržnosti 
 
Přístup ke zdrojům Fondu soudržnosti mají členské státy, jejichž HNP je nižší než 90% 
průměru Společenství. Pro současné období Komise navrhuje zachovat stávající kritéria 
způsobilosti: 

 
- pro země, jejichž HNP na jednoho obyvatele je nižší než 90% průměru Společenství 
- pro projekty v oblastech dopravy a ekologie 

 
Rozpočet celkem: 18 milionů €.  
Roční rozpočet: 2,6 miliardy € ročně 
 
Způsobilost pro zařazení: byla znovu posouzena v roce 2003. 
 

6. BUDOUCÍ STRUKTURÁLNÍ PODPORA PRO OBDOBÍ LET 2007-2013 

6.1. Finanční výhledy na období 2007 - 2013 
 
Politické problémy vyžadující řešení a rozpočtové prostředky v rozšířené Evropské unii. 
Udržení stávajících výdajových stropů (1,24% HND celé EU). Návrh Komise:  závazky38 ve 
výši 1,22% a úhrady ve výši 1,14%. Čtyři priority EU: udržitelný rozvoj - 
konkurenceschopnost, soudržnost (růstu a zaměstnanosti); uchovávání přírodních zdrojů a 
hospodaření s nimi; občanství, svoboda, bezpečnost a právo; EU jako globální partner.  

                                                 
37 Dříve Cíl 5a) 
38 146,4 mld. euro ročně pro E-27; 48 mld. euro na strukturálně zaměřené akce. 
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Stropy pro roční závazky: 146,4 mld. € pro EU-27, z toho 48 mld. € na strukturálně 
zaměřené akce, počítáno v cenách roku 2004 (vyjma prostředků na rozvoj venkova). 
 
Politika soudržnosti: 336,3 mld. € (34% rozpočtu EU)39. Představuje to cca 0,41% HDP 
Evropské unie (při započtení rozvoje venkova a podpory rybolovu: 0.46%). Více než 75% je 
určeno regionům a členským státům, jejichž rozvoj zaostává. Rozdělení přibližně 50-50 mezi 
"starými" a novými členskými státy 
 

6.2. Třetí zpráva o soudržnosti40: nové partnerství pro zajištění soudržnosti 

Hospodářské a sociální klima: Aby bylo možno průměrnou úroveň zaměstnanosti v deseti 
nových členských státech vyrovnat s ostatními státy EU, budou vytvořeny 4 miliony nových 
pracovních míst; hospodářství EU funguje od roku 2001 zpomaleně;  potenciálně bude třeba 
řešit tyto problémy: globalizace, stárnutí obyvatel,  nárůst imigrace, technická revoluce. 
 
Dopad rozšíření EU: Počet obyvatel EU vzroste z 380 na 454 milionů (EU-25) či na 485 
milionů (EU-27); nové členské státy budou do EU vnášet zvýšení dynamiky růstu (4% ročně 
oproti 2,5% pro EU-15); HDP na jednoho obyvatele se sníží: při vyjádření v euro to bude -
12,5% pro EU-25; -18% pro EU-27; počet obyvatel spadajících pod cíl konvergence vzroste 
z 84 milionů na 123 milionů; rozpětí mezních situací rozvoje mezi regiony se zdvojnásobí: 
průměr HDP pro oblasti spadající pod Cíl  1 je 69%: nové členské státy mají 46%; 
zaměstnanost v EU-15 vzrostla ze 60% na 64% (1996 – 2002). v nových členských státech 
byla 56%: (59% v roce 1999). 
 
Příspěvky politik jednotlivých států: Státní rozpočty mají v průměru 47% HDP; rozpočet na 
Soudržnost představuje 0,43% HDP. Rozpočty jednotlivých států upřednostňují základní 
služby a příjmovou podporu; cílem strukturálních fondů je zlepšovat faktory regionální 
konvergence a podporovat fyzické investice i investice do lidských zdrojů – přibližně 80% 
veškerého objemu podpory. 
 
Příspěvky jiných politik Společenství: Zaměřeno na specifické cíle stanovené ve Smlouvě 
o EU. Cílem zde není vždy soudržnost, ale situace se zlepšovala. Je třeba uplatnit opatření na 
posílení soudržnosti mezi těmito politikami a cílem soudržnosti, zvláště pro nové členské 
státy. 
 
Dopady politiky soudržnosti: Posiluje veřejné a soukromé investování do regionů – příjemců 
pomoci (růst); přispívá ke zvyšování HDP (konvergence); vytváří pracovní místa a 

                                                 
39 V cenách roku 2004. 
40 Sdělení Komise - Třetí průběžná situační zpráva o sociální a hospodářské soudržnosti. 
KOM(2004) 107 v konečném znění. 18. února 2004 
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maximalizuje potenciál lidských zdrojů; zvyšuje fyzický a lidský kapitál; zajišťuje lepší výkon 
regionální správy a samosprávy; zajišťuje finanční stabilitu během sedmiletého období. 
 
Nové partnerství pro zajištění soudržnosti: Při zajišťování priorit EU; při rozšíření EU a 
zvyšování dosahu politiky soudržnosti; Pokrývá všechny státy, regiony a města – větší 
subsidiarita. Tři priority: cílem je konvergence, konkurenceschopnost a spolupráce. 
 
1. Priorita konvergence 
 

 Rozpočet: cca 78% celého objemu (261,8 mil. €) 
 Pokrytí:  

 
♦ Méně rozvinuté regiony (Cíl 1). Je předmětem nejvyššího zájmu nových 

členských států a regionů, které mají priority pro uplatnění politiky soudržnosti41. 
Týká se hlavně regionů, kde HDP na jednoho obyvatele je nižší než 75% průměru 
EU. Projekty související s transevropskými dopravními sítěmi celoevropského 
zájmu, programy zaměřené na vícerežimovou dopravu (mimo rámec TEN-T), 
železniční, námořní a vnitrozemské vodní cesty, udržitelná městská doprava a 
ekologicky významné investice do energetiky – to všechno jsou projekty, které tuto 
podporu získají. Důraz se klade na posilování institucionálních kapacit. Pokrytí, 
které bylo 22% obyvatelstva zemí EU-15, vzroste na 25,6% obyvatelstva zemí EU-
25 (116,6 mil. lidí). 

 
♦ Regiony se statistickým účinem (Cíl 1). Pro vyrovnání tzv. statistického účinu 

rozšíření EU se navrhuje dočasná podpora (na sedmileté přechodné období) pro 
regiony, jejichž HDP na jednoho obyvatele by bylo nižší než 75 % (jedná se o 5,2 % 
obyvatelstva EU-25). Podpora je vyšší než jaká je poskytována regionům, které 
nyní vypadávají z podpory podle Cíle 1. Předpokládá se, že budou přijata zvláštní 
ustanovení o státní a regionální pomoci.  

 
♦ Nejvzdálenější regiony:  Mají obdržet specifický příděl, který bude vyšší než 

maximální příspěvek Společenství, na kompenzaci svých specifických omezení42. 
 
♦ Fond soudržnosti: Členské státy, jejichž HDP je nižší než 90 % průměru 

Společenství, se budou kvalifikovat pro pomoc v rámci Fondu soudržnosti, což 
pomůže financovat jejich programy zaměřené na dopravu a ochranu životního 
prostředí. Předpokládá se zařazení všech nových členských států (s výjimkou 
Kypru) a dále zařazení Portugalska a Řecka. Nepředpokládají se opatření pro 
statistický účin.  

 
2. Priorita regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
 

                                                 
41 V souladu s čl. 158 Smlouvy o ES 
42 V souladu s požadavkem vzneseným na zasedání Evropské rady v Seville v červnu 2002 
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 Rozpočet: cca 18% celého objemu (61 mld. €) 
 
 Pokrytí: Dvě skupiny regionů s odlišnými charakteristikami: 

 
♦ Regiony momentálně spadající pod Cíl 1, které nesplní kritéria stanovená pro 

prioritu konvergence ani při odečtení statistického účinu: Přijímající regiony 
budou těžit z regionálních programů typu "postupného zařazování" ("phasing in")43 
(3,6% obyvatelstva EU (16,4 mil. lidí) (EFRR/ESF). 

♦ Všechny ostatní regiony nepokryté ani konvergenčními programy ani 
programy typu "postupného zařazování " ("phasing in"). Žádné vytváření zón 
na úrovni EU. Finance se rozdělí v poměru 50/50 mezi: programy regionální 
konkurenceschopnosti (EFRR) a státní programy zaměstnanosti (ESF). 

 
 Dvojí resp. zdvojený přístup:  

 
♦ Příděly členským státům (státní programy): Prostřednictvím programů ESF,  

v rámci politiky soudržnosti na pomoc očekávaným hospodářským změnám a pro 
jejich podporu posilováním konkurenceschopnosti, v souladu s prioritami 
celoevropské strategie zaměstnanosti, podporováním politik zaměřených na 
docílení plné zaměstnanosti, kvalitnějších a produktivnějších pracovních sil a 
zařazení do společnosti. 

 
♦ Příděly v rámci členských států: (regionální programy): Prostřednictvím 

programů EFRR bude politika soudržnosti pomáhat regionům a regionálním 
institucím připravit se na hospodářské změny a tyto změny podporovat v 
průmyslových, městských a venkovských oblastech posilováním jejich 
konkurenceschopnosti a přitažlivosti, přičemž se budou brát v úvahu stávající 
hospodářské, sociální a územní rozdíly. Nové regionální programy, obsahově 
důsledněji zaměřené na zmíněné tři priority44. Jediným zdrojem finančních 
prostředků pro tyto nové programy bude EFRR.  

 
3. Priorita Evropské územní spolupráce:   
 

 Rozpočet: výrazný nárůst objemu finančních prostředků - 4% celého objemu rozpočtu 
(13,5 mld. €). 
  
 Přístup: Návaznost na inciativu  INTERREG III (přidaná hodnota), umožňuje 

harmonickou a vyváženou integraci území EU podporou spolupráce na úrovni 
přeshraniční, mezistátní a meziregionální. 

 
 Pokrytí: tři rozměry:  

                                                 
43 Přechod na přechodnou podporu podobným způsobem jako u regionů, které se již v období 2000 - 2006 
nekvalifikují pro zařazení pod Cíl 1. 
44 Viz Cíl regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v rámci EFRR. 
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♦ Přeshraniční spolupráce:  
 

 Příhraniční regiony: Financování z fondu EFRR. Akce zaměřené na 
integrované programy napojené na Lisabonskou a Göteborgskou agendu a 
spravované jediným orgánem. Obavy: Všechny regiony přilehlé k vnitřním 
územním hranicím, jisté regiony situované u vnějších hranic a sousedících 
mořských hranic se kvalifikují pro přeshraniční spolupráci. Cíl: nacházet 
společná, propojená řešení společných problémů. Nové právní nástroje 
spolupráce: "příhraniční regionální pospolitost" na vnitřních hranicích. 

 
 Spolupráce na vnějších hranicích: napojení na nový Nástroj nového 

sousedství při vnějších hranicích, včetně víceletých programů, s jedním 
jediným finančním nástrojem.  Cíl:  zprostředkovávat a usnadňovat spolupráci 
se sousedními zeměmi 

 
♦ Spolupráce mezi regiony integrované do regionálních programů  
♦ Mezinárodní spolupráce 

 
V úvahu jsou zde vzata územní specifika:  
 

♦ Městské oblasti: Opatření pro městské oblasti bude zcela včleněna do regionálních 
programů, takže pomoc bude moci obdržet více měst než kolik jich bylo zařazeno 
do Iniciativy Společenství URBAN II.  

♦ Nejvzdálenější regiony: V rámci budoucího cíle "Konvergence" Komise vytvoří 
specifický program pro sedm nejodlehlejších region. (Guadeloupe, Martinik, 
Francouzská Guayana, ostrov Réunion, Kanárské ostrovy, Azory a Madeira).  

♦ Zóny zatížené geografickým nebo přirozeným handikapem: Mnoho ostrovů, 
horských oblastí a oblastí s velmi nízkým osídlením trpí zvláště závažnými 
problémy plynoucími z nesnadného přístupu, což bude vzato v úvahu při 
přidělování zdrojů na cíl "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost" 
stanovením regionálních kritérií a zvýšením maximální výše financování ze strany 
Společenství.  

♦ Vedle toho budou nástroje zajišťující pomoc pro rozvoj venkova a rybolovu 
zjednodušeny a vyjasněny. Iniciativa LEADER+, která podporuje strategie 
inovačního rozvoje venkovských oblastí, bude zcela včleněna do obecného 
programování. 

 

6.3. Systém implementace 
 
 Zjednodušení pro programy zaměřené na rybolov a rozvoj venkova: Současné 

nástroje Rozvoje venkova mají být seskupeny do jediného nástroje v rámci SZP. CÍL:  
zvýšit konkurenceschopnost zemědělství podporou restrukturalizace; zlepšit životní 



DV\542120CS.doc 25/43 PE 347.143 
Externí překlad 

 CS 

prostředí: podpora hospodaření se [zemědělskou] půdou; zlepšování kvality života 
diverzifikací hospodářské činnosti.   LEADER+  bude včleněn do hlavního proudu 
programování. Akce zaměřené na rybolov budou seskupeny v rámci jediného nástroje 
zaměřeného na akce vedené s cílem restrukturalizovat toto odvětví. 

 
 Reformovaný realizační systém -Programování-: Členský stát připraví národní rámcový 

dokument, který bude projednán s Komisí a vytvoří rámec pro přípravu tématických a 
regionálních programů. Nebude se jednat o nástroj řízení resp. správy. Na základě 
tohoto politického dokumentu Komise přijme národní a regionální programy pro každou 
zemi.  

 
 Počet fondů se má omezit na tři (EFRR, ESF, Fond soudržnosti). Při budoucích zásazích 

mají fondy EFRR a ESF operovat tak, že u každého programu bude využíván vždy jen 
jeden fond. Orientační přerozdělení rozpočtu v celkové výši 336,1 mld. předpokládané pro 
období let 2007-2013 je: 78% ⇒Cíl konvergence, 18% ⇒regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost, 4% ⇒ cíl územní spolupráce. 

 
 EFRR: Rozšíření = delší a četnější hranice ⇒ Územní spolupráce na základě společných 

projektů, akce přispívající k rozvoji území. Diferencované akce EFRR pro jednotlivé 
regiony, avšak soustředěné na lisabonské a göteborgské priority. 
 Cíl konvergence:  Důraz kladen na výzkum, inovace, prevenci rizik a infrastrukturu. 
 Cíl regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti: Trojí zaměření:  Inovace a 

znalostní ekonomika; ekologie a prevence rizik; zpřístupnění pro dopravu a informační 
a komunikační technologie45 
 Cíl územní spolupráce: přeshraniční a mezinárodní prvky, akce napojené na 

lisabonský a göteborgský program. Základem je přístup "zdola nahoru" se začleněním 
všech zainteresovaných subjektů; rozvoj výměnných sítí, rozbory a studie mezi 
regiony a místními úřady. Pravidla programování a správy se zjednodušují. Zvláštní 
pozornost je věnována specifikům jednotlivých území46. Při plánování programů je 
možno seznamy nabízených možností upravovat tak, aby byla brána v úvahu konkrétní 
situace městských a venkovských oblastí i oblastí postižených přirozenými handikapy. 
Je zde též možnost financování dalších nákladů vznikajících nejvzdálenějším 
regionům. 

 
 ESF: Posiluje propojení finančního nástroje Společenství s Rámcem politiky EU. ESF má 

podporovat takovou politiku členských států, která je v souladu s Evropskou strategií 
zaměstnanosti a s cíly začlenění do společnosti, vzdělávání a školení.  

 
 V rámci cílů Konvergence i Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti:  

podpora opatření pro přípravu a zvládání hospodářských a sociálních změn.  Čtyři 
klíčové oblasti: zvýšit přizpůsobivost pracujících a podniků; lépe zpřístupnit 
zaměstnání, bránit vzniku nezaměstnanosti, prodlužovat období aktivní pracovní 

                                                 
45 Information and communication technologies: angl. zkratka ICT. 
46 V souladu s čl. 299 Smlouvy o ES 



PE 347.143 26/43 DV\542120CS.doc 
Externí překlad 

CS 

činnosti; posilovat zařazování handikapovaných osob do společnosti jejich 
začleňováním do pracovního procesu a bojem proti diskriminaci; podporovat 
partnerství k uskutečnění reforem zaměstnanosti a začleňování do společnosti.  
 Nejméně prospívající regiony a členské státy:  Podpora přizpůsobování struktur, 

růstu a vytváření pracovních míst.  
 V rámci Cíle konvergence fond ESF rovněž podpoří zlepšování vzdělávacích systémů 

a systémů školen, jakož i akcí zaměřených na zlepšování institucionálních kapacit a 
efektivnosti státní správy na všech úrovních. Prioritu bude mít mezinárodní 
spolupráce; zvláštní význam se přisuzuje podpoře řádného výkonu vlády. V rámci cíle 
Konvergence má být poskytována podpora sociálním partnerům tak, aby je 
podněcovala k účasti při budování kapacit. 

 
 Fond soudržnosti: CÍL: finančně přispívat u zásahů uskutečňovaných na úseku životního 

prostředí a u transevropských sítí. Po přistoupení má tento fond působnost pro 10 nových 
členských států až do roku 2006 a rovněž pro Řecko, Portugalsko, Španělsko. Další 
programové období:47 Tento fond přispěje k přiblížení zmíněných 10 zemí. Zásady vedené 
Fondem soudržnosti se začleňují do víceletých programů strukturálních fondů. Dopravní 
sítě: akce se uskutečňují podle vydaných pokynů48. Ekologie: cíle jsou vyznačeny v čl. 174 
Smlouvy o ES. Tento fond může rovněž podporovat akce zaměřené na udržitelný rozvoj49 

 
 Územní soudržnost: Článek 15950 dovoluje uskutečňovat specifické akce i mimo fondy, 

⇒ větší sociální a hospodářská soudržnost. Přeshraniční spolupráce vyžaduje nástroj pro 
spolupráci⇒ESPS51: je vybaven tak, aby mohl jednat za své členy. Mandát ⇒ konvence 
pro evropskou přeshraniční spolupráci. Může realizovat programy přeshraniční spolupráce 
financované ze strukturálních fondů i národní a regionální programy spolupráce, nebo 
programy přeshraniční spolupráce nefinancované ES. 

6.4. Finanční správa a řízení 
 
 Jasněji vymezené rozdělení zodpovědností Komise a členských států (jasnější vyjádření 

jednotlivých úrovní řízení). 
 
 Zobecnění pravidla N+2: efektivnost a kázeň. 

 
 Zásahy Komise do řízení a sledování [mají být] úměrné stupni ujištění resp. zajištění ze 

strany členského státu a úměrné finančnímu rozměru programu. 
 
 Platební úhrady vázané na závazek členského státu zajišťovat spolehlivost systémů správy 

a řízení ve své zemi. 

                                                 
47 2007-2013 
48 (1692/96/ES (revidované znění). 
49 Tam, kde se též řeší ekologie. 
50 Smlouva o ES 
51 Evropská seskupení pro přeshraniční spolupráci: jejich využití závisí na rozhodnutí tvůrců programu. 
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 Vyjasnění mechanismů finančních korekcí při zjištění závad resp. nepoctivého jednání. 

 
 Kondicionalita Fondu soudržnosti je propojena s příslušnými konvergenčními programy 

(dočasné pozastavení povinnosti úhrad, ale s možností odškodnění resp. náhrady) 
 

6.5. Nové legislativní návrhy 
 
Legislativní návrhy se podávají podle pěti nařízení: 
 

 Obecné nařízení, které stanoví hlavní cíle a pravidla pro zařazení tj. pro uznání 
způsobilosti, a to pro zásahy, pro vytváření programů a pro správu fondů52. 
 3 nařízení, pro EFRR, ESF a Fond soudržnosti, která specifikují uspořádání 

specifická pro každý jednotlivý fond53. 
 Nařízení o seskupeních pro evropskou přeshraniční spolupráci, kterým se vytváří 

nový nástroj spolupráce, který mohou využívat regionální a místní organizace54. 
 
Změna orientace Politiky soudržnosti na základě priorit Evropské unie (Lisabon a 
Göteborg). Jejich vymezení se opírá o tři pilíře udržitelného rozvoje: 
 

 Konkurenceschopnost: inovace, výzkum, vzdělání a dostupnost. 
 Zaměstnanost a začlenění do společnosti. 
 Ekologie a prevence rizik. 

 

6.6. Navrhovaný časový plán 
 
 

POLITIKA SOUDRŽNOSTI: 
 

 
FINANČNÍ VÝHLEDY 2007 -2013 

červenec 2004: Komise přijala balík 
legislativních opatření 
 

Balík legislativních návrhů pro období po 
roce 2006 - návrh nové Meziinstitucionální 
dohody (Interinstitutional Agreement, IIA) 
o rozpočtové kázni a návrh úprav systému 

                                                 
52 Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví obecné podmínky činnosti Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti. KOM(2004) 492 závěrečné znění, 14. července 2004. 
53 Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj. KOM(2004) 495 
závěrečné znění, 14. července 2004; Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním 
fondu. KOM(2004) 493 závěrečné znění, 14. července 2004; Návrh Nařízení Rady, kterým se zakládá Fond 
soudržnosti.  KOM(2004) 494 závěrečné znění,  14. července 2004. 
54Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří Evropské seskupení pro přeshraniční 
spolupráci (ESPS). KOM(2004) 496 závěrečné znění, 14. července 2004. 
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vlastních zdrojů 
 

Konec roku 2005: Rozhodnutí Rady a 
Evropského parlamentu 
 

Evropská rada rozhodne o novém FP 
(sjednocení názorů na finanční objemy a na 
meziinistitucionální dohodu IIA) 
 

2006: Příprava programů na období 2007-
2013 
 

Příprava programů na období 2007-2013 
 

1. ledna 2007: Zahájení realizace 
 

Zahájení realizace 

 
 

7. INSTITUCIONÁLNÍ ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU A VÝBORU 
REGIONŮ 

 

7.1. Legislativní a nelegislativní pravomoci Evropského parlamentu 
 
Parlament v této oblasti využil svých nových pravomocí:  
 

7.1.1. Moc zákonodárná 
 
 Odstavec 3 čl. 159 Smlouvy o ES55 stanoví specifické akce, o nichž má být rozhodnuto 

mimo fondy s cílem zajistit sociální a hospodářskou soudržnost, jakou tato smlouva 
předpokládá. Takovéto akce je možno přijímat postupem spolurozhodování (čl. 251). 
Bude zaveden nový právní nástroj fungující na podkladě tohoto článku s cílem vytvářet 
v Evropě skupiny pro spolupráci a překonávat existující překážky bránící přeshraniční 
spolupráci.  

 
 Článkem 161 Smlouvy o ES byl zaveden postup zajišťování souhlasu při rozhodování 

o předpisech obecného dosahu: Rada má na návrh Komise, po obdržení souhlasu 
Evropského parlamentu a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem 
regionů postupovat na základě jednomyslného rozhodnutí a vymezit následující otázky ve 
vztahu jak ke strukturálním fondům, tak i k Fondu soudržnosti: úkoly, přednostní cíle a 
organizaci těchto fondů; obecná pravidla na ně použitelná; nezbytná ustanovení pro 
zajištění jejich účinnosti a pro zajištění koordinace fondů mezi sebou navzájem a s dalšími 
existujícími finančními nástroji. Nový paragraf stanoví, že od 1. ledna 2007 postupuje 
Rada na základě rozhodnutí schváleného kvalifikovanou většinou na návrh Komise po 

                                                 
55 Článek pozměněný Smlouvou z Nice. 
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obdržení souhlasu Evropského parlamentu, pokud k tomuto datu bude přijat víceletý 
finanční výhled s platností od 1. ledna 2007 a k němu příslušná meziinstitucionální 
dohoda.  

 
 Články 148 a 162 Smlouvy o ES zavádějí spolurozhodování s Radou tam, kde jde o 

realizaci rozhodnutí týkajících se fondů EFRR a ESF.  
 
Podle svého stanoviska k vyjádření Shromáždění Mezivládní konference 2000 56  Výbor pro 
regionální politiku, dopravu a cestovní ruch konstatoval, že tento schvalovací postup není tím 
vhodným postupem, jak začlenit Evropský parlament do rozhodování o budoucí náplni úkolů, 
cílů a organizace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Proto zdůraznil, že je třeba upravit 
znění čl. 161 Smlouvy o ES tak, aby tento schvalovací postup byl nahrazen 
spolurozhodováním a jednomyslností při hlasování kvalifikované většiny. Rovněž 
konstatoval, že následující mezivládní konference musí zdůraznit význam územní soudržnosti 
tím, že se na ni jasněji odvolá, a to v kapitole věnované sociální a hospodářské soudržnosti 
(viz poznámka k Ústavní smlouvě).  
 

7.1.2. Nelegislativní pravomoci 
 
 Odstavec 1 čl. 159 Smlouvy o ES stanoví, že Komise předkládá zprávu o hospodářské a 

sociální soudržnosti Evropskému parlamentu (Výboru pro regionální rozvoj, býv. Výboru 
RETT), Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů vždy jedenkrát za 
tři roky a že v této zprávě uvede rozbor stavu dosaženého na úseku soudržnosti a rozbor 
příspěvků jednotlivých svých politik.  

 
 Kodex stanovící postup Komise při realizaci strukturální politiky, přijatý spolu 

s Komisí v roce 1993 a rozšířený v roce 199957, řeší postup zaangažování Evropského 
parlamentu na úseku strukturální politiky Společenství pro období let 2000-2006.  

 
Konečně odst. 1 čl. 159 Smlouvy o ES stanoví, že formulování a realizace politiky 
Společenství na jiných úsecích (tj. politika na úseku ochrany životního prostředí, zemědělská 
politika, politika na úseku hospodářské soutěže), jakož i akce a realizace vnitřního trhu, musí 
brát v úvahu cíle politiky soudržnosti a přispívat k jejich dosažení. Výbor pro regionální 
rozvoj bude často žádán o stanoviska odpovědnými výbory (ENVI, EMPL, IMCO).  
 
 
 

                                                 
56 A5-0086/00 
57 Úř. věst. C 279, 1. 10. 1999, s. 488-490. 
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7.2. Institucionální úloha Výboru regionů58 
 
Výbor regionů je poradním orgánem, který zastupuje instituce regionální a místní správy zemí 
Evropské unie. Zastupuje jejich zájmy při jednáních s Radou a Komisí, jimž předává svá 
stanoviska.  
 

7.2.1. Stanoviska vydávaná na vyžádání jiných institucí 
 

a. Povinné konsultace 
 
K otázkám hospodářské a sociální soudržnosti jsou Rada i Komise povinny konsultovat Výbor 
regionů před vydáním jakéhokoliv rozhodnutí . 
 

• o specifických akcích (čl. 159) 
• o stanovení úkolů, přednostních cílů a organizace strukturálních fondů (čl. 161),  
• o prováděcích opatřeních ve vztahu k Evropskému fondu pro regionální rozvoj (čl. 

162) 
 

b. Dobrovolné konsultace 
 
Komise, Rada nebo Evropský parlament též mohou s tímto výborem konsultovat jakékoliv 
jiné otázky, pokud to považují za potřebné. Jestliže Rada nebo Komise konsultuje určitou 
záležitost s Výborem (ať už povinně nebo dobrovolně), může pro tyto konsultace stanovit 
časový limit (v délce nejméně jednoho měsíce), a pokud do té doby neobdrží žádné 
stanovisko, nebrání jim to již v dalších akcích. 
 

7.2.2. Vydávání stanovisek z vlastní iniciativy 
 

a. Případy, kdy je konsultován Hospodářský a sociální výbor 
 
Jestliže Rada nebo Komise vede konsultace s Hospodářským a sociálním výborem, je povinna 
o tom rovněž informovat Výbor regionů, který může k dané záležitosti vydat vlastní 
stanovisko, pokud usoudí, že ve hře jsou též regionální zájmy.  
 

b. Obecná praxe 
 

                                                 
58 Evropský parlament. Generální ředitelství pro výzkum. "European Parliament Fact Sheets" ("Přehledy 
Evropského parlamentu").  Lucemburk, 2001, 9. vyd.  
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Obecně platí, že Výbor může vydat stanovisko kdykoliv podle svého vlastního uvážení. Výbor 
již vydal stanoviska z vlastní iniciativy týkající se např. úseku strukturálních fondů nebo úseku 
rozvoje měst.  
 
Návrh Ústavní smlouvy jeho pravomoci rozšiřuje v těchto případech59:  
 

 případy podané u Soudního dvora ve věci porušování zásady subsidiarity: "[...] 
Soudní dvůr Evropské unie je příslušný pro případy porušování  zásady 
subsidiarity evropským legislativním aktem. [...] Výbor regionů může rovněž 
vznášet podněty proti evropským legislativním aktům tam, kde podle Ústavy má být 
konsultován"60;  

 
 pro účely ochrany svých přednostních práv(tj. hospodářské a sociální soudržnosti): 

"[...] Soudní dvůr Evropské unie je příslušný pro případy předkládané členským 
státem, Evropským parlamentem, Radou nebo Komisí ve věci nekompetentnosti, 
porušování důležitých procesních požadavků, porušování Ústavy nebo jakékoliv 
zákonné normy týkající se jejího uplatňování, nebo zneužití pravomoci [...]. Soudní 
dvůr Evropské unie je příslušný [...] pro případy předkládané [...] Výborem 
regionů za účelem ochrany jejich přednostních práv"61. 

 

                                                 
59 Viz Souhrn dohody o Ústavní smlouvě - otázky regionální politiky - ve znění navrženém Sekretariátem:  
60 Protokol o aplikaci zásad subsidiarity a proportionality  
61 Článek III.-365. 
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PŘÍLOHA 1 UŽITEČNÉ KONTAKTNÍ ADRESY EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 
MEZIINISTITUCIONÁLNÍCH ORGÁNŮ 
 
EVROPSKÝ PARLAMENT. VÝBOR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

 
Poslanci a náhradníci 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Sekretariát 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Koordinátoři a funkcionáři politických seskupení 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

EVROPSKÁ KOMISE 
 
Mr Olivier BRUNET  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
Tel.: +32.(02) 295 1061/7239 
E-mail: olivier.brunet@cec.eu.int 
 

RADA EVROPSKÉ UNIE 
 
Rafael de BUSTAMANTE  
Direction II - Affaires sociales et régionales; Politique régionale et cohésion économique et 
sociale 
40 GH 04 
Tel.: +32.(0)2 285 5190/4958 
E-mail: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 

VÝBOR REGIONŮ 
 
Commission de la politique de cohésion territoriale (COTER) 
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Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
Tel.: +32(2).282 2508/2141 Tel.: (32-2) 282 2169/2141 
E-mail: Serafino.Nardi@cor.eu.int E-mail: Damian.Lluna@cor.eu.int 
 

PŘÍLOHA 2  SEZNAM AKTIVNÍCH PROJEKTŮ VE ČLENSKÝCH STÁTECH 
 
Seznam aktivních projektů v každém ze členských států je k disposici na následujících 
webových stránkách (v jazycích EN, FR, DE). 
 
 
Portály 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Tato stránka slouží jako portál pro přístup na další webové stránky, kde lze nalézt informace 
o konkrétních evropských regionech a programech regionálního rozvoje:  
 

• Programy regionálního rozvoje 2000-2006 (Cíl 1 a Cíl 2)  
• programy INTERREG 
• programy URBAN 
• inovační akce (čl. 10) 
• Rozvojový výhled Evropského prostoru (European Spatial Development 

Perspective, ESDP)  
• evropské sítě a organizace 

 
Popisy úspěšných případů. Profily projektů v Evropě 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Řídící orgány 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
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PŘÍLOHA 3  KAM PRO INFORMACE? 
 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
 
Činnosti Evropské unie - regionální politika 
 
Klíčové internetové adresy, dokumentace, souhrny, právní texty atd. 
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus - regionální politika 
 
Užitečný souhrn regionální legislativy (k disposici v jazycích DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, 
IT, NL, PT, SV) 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
Eur-lex: Portál umožňující přístup k legislativě EU 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(all languages)  
 
- Úřední věstník    
- smlouvy    
- legislativní akty    
- připravovaná legislativa 
- precedenční právo 
- dotazy vznášené v parlamentu 
- dokumenty veřejného zájmu 
- rozšíření EU 
  
 PreLex, meziinstitucionální procedurální databáze 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
(k disposici v jazycích DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
Sleduje hlavní fáze rozhodovacího procesu mezi Komisí a ostatními orgány:  

• dosažená fáze postupu; 
• rozhodnutí jednotlivých orgánů; 
• jména osob; 
• odpovědné služby; 
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• odkazy na dokumenty atd. 
 
 

CELEX, zákonodárství EU 
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(k disposici ve všech jazycích) 
- legislativa;    
- přípravné akty;  
- precedenční právo; 
- opatření jednotlivých států k realizaci směrnic; 
- dotazy vznášené v parlamentu; 
- konsolidovaná znění dokumentů;  
- dokumenty ESVO;  
- dokumenty Úředního věstníku, řada C. 

 
 

EVROPSKÁ KOMISE 
 
Webové stránky INFOREGIO 
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Na těchto stránkách naleznete: 
            -    novinky z oblasti politiky soudržnosti: 
            -     priority a nástroje politiky soudržnosti; 

- dokumenty týkající se návrhů nových nařízení pro strukturální fondy s pokrytím 
programového období let 2007-2013:  

 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/intro
newregl0713_en.htm 

 
- tématické přehledy; 
- letáky informující o členských státech a regionech EU; 
- popisy úspěšných případů; 
- spoustu informačních zdrojů a odkazů na další webové stránky; 
- adresy řídících orgánů ve členských státech; 

            -  dokumenty týkající se vyhodnocování strukturálních programů; 
            -  zprávy obsahující hodnocení fungování strukturálních fondů v minulých letech, 

studie a jiné dokumenty související s hodnocením 
- a další informace a dokumenty. 

 (webové stránky je možno zobrazit v jazycích DE, EN, ES, FR a IT  -   některé dokumenty je 
možno stáhnout ve všech úředních jazycích EU) 
 



PE 347.143 36/43 DV\542120CS.doc 
Externí překlad 

CS 

 
 
 
 
 
 
Pravidelně vycházející publikace 
 

• měsíčník - bulletin « Inforegio news » nabízí stručný přehled nejnovějších informací 
o politice soudržnosti na úrovni Společenství. 
 (k disposici v jazycích CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, 
PL, PT, SK, SL a SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
• Časopis « Inforegio Panorama » prezentuje zprávy a rozhovory s lidmi, kteří 

uskutečňují politiku soudržnosti v terénu (vychází třikrát ročně) 
 (k disposici v jazycích EN a FR) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
Nejnovější publikace 
 

• Třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti. Nové partnerství pro zajištění 
soudržnosti - konvergence konkurenceschopnost spolupráce. Přijato Evropskou komisí 
18. února 2004 (k disposici v jazycích BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, 
IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL a SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/
cohesion3_en.htm 
 

• Práce pro regiony (aktualizováno v květnu 2004) 
Obecná prezentace regionální politiky na evropské úrovni 
 (k disposici v jazycích EN, FR, DE, CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, NL, 
PL, PT, SK, SL a SV koncem měsíce srpna) 

 
• Konkurenceschopnost, udržitelný rozvoj a soudržnost v Evropě – od Lisabonu po 

Göteborg (2003) 
Příspěvek regionální politiky k cílům stanoveným na lisabonském a göteborgském 
zasedání Evropské rady, ve formě 26 projektů uváděných jako vzorné příklady. 

 (k disposici v jazycích DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Partnerství s městy –Iniciativa Společenství URBAN (2003) 
"Metoda URBAN" ilustrovaná na vybraných projektech. 

 (k disposici v jazycích DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
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• Spolupráce bez hranic (2002) 
"Metoda INTERREG" ilustrovaná na vybraných projektech. 

 (k disposici v jazycích DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Několik brožur za každý členský stát, kde se uvádí výběr projektů spolufinancovaných 
Evropskou unií ve členských státech (1997 – 2003) 

 
 
Služba Inforegio: informační středisko pro regionální politiku Evropské 
unie 
 
Pokud si přejete získat výše uváděné publikace, můžete se obrátit na Informační středisko 
(vítání skupin, požadavky na informace, kybernetická kavárna, konferenční sály a zařízení) 
spravované GŘ Evropské komise pro regionální politiku. 
 
Dále jsou různé knihy a studie zabývající se regionální politikou k disposici v knihovně. Další 
informace můžete bez problémů obdržet přímo na adrese 
 regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Informační středisko a knihovna jsou otevřeny pro veřejnost od pondělka do pátku vždy od 
09.30 do 12.30 h a od 14.00 do 17.00 h. 
 
Inforegio Service. Av. de Tervueren 41. B – 1040 Brussels 
Tel. : + 32 2 296 60 34 
Fax : + 32 2 296 60 03 
Email : regio-info@cec.eu.int 
 
 

EVROPSKÝ PARLAMENT 
 
 
European Parliament Fact Sheets (Přehledy Evropského parlamentu): 
Regionální politika 
 
Toto elektronické vydání Přehledů, které produkuje GŘ pro výzkum Evropského parlamentu, 
představuje aktualizaci posledního vydání, což bylo deváté vydání od doby, kdy tato publikace 
vznikla pro účely prvních přímých voleb do Evropského parlamentu. 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet:http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(k disposici v jazycích DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
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Webové stránky Výboru pro regionální rozvoj 
 

Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
 (k disposici v jazycích EN a FR) 
 

- Prezentace a kompetence;  
- Kalendář setkání a programů;  
- Členové;  
- Probíhající práce;  
- Dokumenty z konferencí;  
- Přijaté zprávy (2004-2009) ;  
- 5. zasedání parlamentu (1999-2004) - zpráva o činnosti;  
- Třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti (Konstantinos Hatzidakis) (A5-
0272/2004). 
- Bulletin (Newsletter);  
- Nóta o Ústavní smlouvě - otázky regionální politiky - zpracovaná Sekretariátem;  
- Vademecum regionální politiky a politiky soudržnosti zpracované Sekretariátem;  
- Propojení na knihovnu - ResearchNet a aktivity Evropské unie- regionální politika;  
 
 

Knihovna Evropského parlamentu 
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
 (k disposici pouze v angličtině) 
- knihovní katalog;  
- databáze a další informační zdroje;  
- vyhledávání konkrétních informací;  
- oblasti politiky podle předmětu/věci nebo podle výborů: regionální rozvoj 
Intranet: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• Novinky (What's New) 
• Klíčové problémy 
• Datové zdroje 
• Vyhledávání konkrétních informací; 
 

-  Tiskové agentury států a Evropské unie;  
 
Žádosti a dotazy 
Žádosti a dotazy je možno zasílat e-mailem nebo vznášet telefonicky, posílat faxem nebo 
dopisem, nebo je možno se osobně obrátit na knihovnu v Bruselu (ASP 5D) nebo ve 
Štrasburku (WIC M1039). 
 



DV\542120CS.doc 39/43 PE 347.143 
Externí překlad 

 CS 

E-mail: library@europarl.eu.int 
Telefon: 48100, 02 284 8100 
Fax: 02 230 6581 
Interní pošta: ASP 05D47 
 
 
 Legislativní observatoř (OEIL) 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Internet: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(k disposici v jazycích EN a FR) 
 
- Zprávy a všeobecné informace 
- Procedury a sledování jejich vývinu 
- Veškeré procedury týkající se klíčových otázek Evropské unie 
- Předpovědi a výsledky 
 
 
Plenární zasedání 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
 (ve všech jazycích) 
- program 
- kalendář 
- zprávy 
- návrhy usnesení 
- debaty 
- dokumenty přijaté parlamentem 
- zápisy 
- záznamy jednání 
- konsolidovaná znění legislativních dokumentů 
- společné dokumenty schválené Dohodovacím výborem 
- Společná stanoviska 
 
 
Zprávy Evropského parlamentu 
 
Parlamentní zprávy je možno nalézt na domovské stránce plenárních zasedání: 
(ve všech jazycích) 
Intranet/Internet:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
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Přístup k přijatým zprávám o regionální politice 1999-2004 získáte kliknutím na údaj 1999-
2004 a pak je třeba zadat do rámečku první část čísla A5, např. 0272, jestliže požadujete 
Hatzidakisovu zprávu o Třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti 
 
Přístup k přijatým zprávám o regionální politice 2004-2009 získáte kliknutím na údaj 2004-
2004 a pak je třeba zadat do rámečku první část čísla A6. 
 
 

RADA EVROPSKÉ UNIE 
 
Obecné záležitosti a vnější vztahy 
(ve všech jazycích) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1
&cmsid=349 
 
Výbor pro hospodářské a finanční otázky (ECOFIN) 
(ve všech jazycích) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1
&cmsid=350 
 
Veřejný rejstřík dokumentů Rady 
(ve všech jazycích) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 

Knihovna 
Telefon 32-2-285 65 25 
Fax (32-2) 285 81 74 
Mail-box: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

 EVROPSKÁ RADA  
 
 
Nizozemské předsednictví EU 
 
http://www.eu2004.nl/ 
 (k disposici v jazycích NL, EN, FR) 
 
Oblast politiky: hospodářské a finanční záležitosti 
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http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BC
DX1X51929X26 
 
 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR 
 
 
Přijatá stanoviska 
(k disposici v jazycích DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
Publikace 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• Budoucnost politiky soudržnosti EU (k disposici v jazycích EN a FR) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
Veřejný rejstřík dokumentů EHSV 
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 
 
 
Evropský hospodářský a sociální výbor se stěhuje! 
 
Nová adresa od 1. července 2004:  99, rue Belliard . B-1040 BRUSSELS 
 
Čísla telefonu a faxu stejně jako e-mailové adresy se nemění ! 
 
Tel: +32 (0)2 546 90 11 
Fax: +32 (0)2 513 48 93 
 
 

VÝBOR REGIONŮ 
 

COTER: Komise pro politiku územní soudržnosti 
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
 (k disposici v jazycích DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
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- Předseda - První místopředseda a administrátoři 
- Události; 
- Kalendář setkání a programů;  
- Program činnosti pro rok 2004; 
- Dokumenty; 

- Členové. 

 
Přijatá stanoviska a rezoluce 
(k disposici v jazycích DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Nová adresa od června 2004: 
Rue Belliard, 101B - 1040 Brusel - Belgie 
Tel. (32-2) 282 2211 - Fax (32-2) 282 2325 
 
 

JINÉ ORGÁNY A ORGANIZACE 
 
 
Konference měst atlantického oblouku 
http://www.arcat.org/ 
 
Shromáždění evropských regionů (Assembly of European Regions, AER)  
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 
Konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE) 
 
http://www.calre.net/ 
 

Rada evropských obcí a regionů (Council of European Municipalities and 
Regions, CEMR) 
 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
 
Konference okrajových přímořských regionů Evropy (Conference of 
Peripheral Maritime Regions of Europe, CPMR) 
http://www.cpmr.org/ 
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EUROCITIES 
http://www.eurocities.org/ 
 
Sdružení evropských příhraničních regionů (Association of European Border 
Regions, AEBR)  
http://www.aebr.net/ 
 
 
 


