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SHRNUTÍ

V návaznosti na přistoupení 10 nových členských států, po nichž budou brzy následovat dva další, a s 
výhledem na další rozšiřování Unie musí politika soudržnosti čelit čtyřem velkým výzvám: 
prohloubení regionálních a sociálních rozdílů, vzniku nových územních nerovností, přetrvávání 
sociálního vyloučení a fenoménu odcizení občanů od evropského projektu.

Politika soudržnosti již nyní značně přispívá k plnění lisabonských a göteborgských cílů. Ačkoli je 
jistě nezbytné zapojit regiony ještě více do úsilí o konkurenceschopnost a posílit koherenci programů 
na evropské, národní a regionální úrovni, není vhodné ani přizpůsobovat priority politiky soudržnosti 
pouze lisabonským cílům, ani se uchylovat k otevřené koordinační metodě.

Při ospravedlňování snah o snížení rozpočtu na soudržnost se často poukazuje na potíže svazující 
veřejné finance. Ty nás sice jistě nutí usilovat o ještě větší efektivitu a výsledky, avšak neměli 
bychom jejich význam podceňovat, neboť se za nimi často skrývají značně sobecké plány na 
renacionalizaci. Chceme-li na ně reagovat pozitivně, musíme vyzkoušet nové způsoby financování, 
zejména formou půjček a větší mobilizace soukromého sektoru.

Politika soudržnosti nabízí celou řadu nástrojů a užitečnost její metody všeobecně uznávají zejména 
regiony s největším zpožděním v rozvoji. V ostatních oblastech je složitost procedur týkajících se 
příslušných částek často zdrojem neefektivity. Přesto má tato politika nesmírnou výhodu v tom, že je 
pro Evropany viditelná a konkrétní, a její přidanou hodnotu tudíž nelze počítat pouze podle 
procentních bodů HDP. Předpisy zavedené v roce 2000 zdaleka nejsou uspokojivé, pomineme-li 
posílenou vazbu mezi Evropským sociálním fondem (ESF) a Evropskou strategií pro zaměstnanost a 
rozšíření partnerství v rámci programů.

Komise hodlá svým návrhem podstatné reorganizace politiky soudržnosti vyjít ještě více vstříc 
současným potřebám. Tento návrh spočívá ve 3 prioritách: konvergenci, konkurenceschopnosti a 
územní spolupráci. Otázka přiměřené přípravy na měnící se potřeby nových členských států však 
zůstává otevřená. Komise dále navrhuje uskutečnění výrazných kroků pro zjednodušení a 
decentralizaci řízení strukturálních fondů. Vezmeme-li však v úvahu ambice a znalosti získané 
v oblasti hospodářského, sociálního a územního rozvoje, lze konstatovat, že Komise upouští od 
některých nástrojů, které přispěly k upevnění přidané hodnoty Společenství, jako je sloučení fondů, 
programy z iniciativy Společenství, mobilizace soukromých fondů atd.

Z finančního hlediska se soudě podle reakcí nejen členských států, ale také regionů, obcí a sociálních 
partnerů jeví návrh Komise jako rozumný. Možná budou vhodné některé úpravy, zejména aby nebyly 
poškozeny regiony postižené statistickým efektem a aby byl v oblasti rozvoje upevněn dosažený 
pokrok. Zároveň je však třeba mít na paměti, že debata o politice soudržnosti je v současné době 
částečně okleštěná, neboť některé politiky byly přiřazeny do jiných rozpočtových kapitol, jako je 
např. rozvoj venkova. Případné přínosy nebo nedostatky je proto nutné analyzovat v perspektivě 
celku.
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Shrneme-li poučení z předchozí analýzy, vychází nám 10 konkrétních doporučení k jednání a 4 výzvy 
k opatrnosti:

1. Obnovit v rámci cíle spolupráce programy z iniciativy Společenství, spadající do sekce 
meziregionální spolupráce vedené na evropské úrovni, v celkové výši 4,3 miliard eur. 
Z nových témat spolupráce, přizpůsobených rozšířené EU, lze uvést modernizaci veřejných 
institucí, regeneraci měst, vztahy mezi městy a venkovem atd. Tuto operaci je možné 
finančně neutralizovat pomocí úpravy sekce mezistátní spolupráce.

2. Zajistit regionům postiženým statistickým efektem stejné zacházení, jaké se uplatňuje u 
regionů majících plnoprávný nárok na financování z politiky soudržnosti. Toto opatření 
s omezenými náklady ve výši 6 miliard eur umožňuje zmírnit dopady rozšíření v podobě 
snížení příspěvků pro řadu zemí, zejména těch nejvíce postižených.

3. Zachovat synergii mezi cílem konkurenceschopnosti ve venkovských oblastech a Evropským 
zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) pomocí definování vhodných 
strategických orientací.

4. Obnovit možnost mobilizace soukromých partnerů prostřednictvím zavedení programů se 
souhrnnými výdaji, které zahrnují i soukromé fondy. Komise v zájmu zjednodušení navrhla, 
aby výše příspěvku Společenství byla vázána na výši veřejných výdajů, tedy s vyloučením 
soukromého spolufinancování. Toto pravidlo, uzpůsobené cíli konvergence, ovšem připravuje 
ostatní cíle o významný pákový efekt.

5. Prodloužit lhůtu povinného uvolnění plateb na n+3, neboť nové členské státy budou mít jistě 
v prvních letech problémy s absorpcí prostředků.

6. Přidělovat obálky na přeshraniční spolupráci podle hranic a podle zemí, s cílem podpořit 
inovaci a dodat spolupráci novou dynamiku. Z tohoto pohledu otvírá zajímavé perspektivy 
návrh Evropského seskupení pro přeshraniční spolupráci (GECT).

7. Znovu zavést v regionech procházejících procesem konvergence průběžné hodnocení podle 
jednotlivých programů, aby byl vývoj programů kontrolován s dostatečnou přesností.

8. Vypracovávat zprávy o pokroku členských států vždy v rozmezí dvou let, aby nevznikly nové 
byrokratické procedury.

9. Zavést skutečnou střednědobou revizi vždy po 4 letech, která umožní revidovat priority 
Společenství a regionální strategie s ohledem na dosažené pokroky či vyvstalé potíže. 
V současné době lze těžko předvídat, jak bude vypadat hospodářský a sociální rozvoj regionů 
nových členských států a jejich schopnost čerpat výhody ze strukturálních fondů. Zároveň by 
bylo rozumné stanovit pro prostředky udělované regionům starých členských států jiné 
vývojové profily než pro ty, které se přidělují regionům nových členských států. U starých 
členských států bude totiž vytváření programů relativně snadné, zatímco u nových hrozí, že 
budou pomalejší.

10. Posílit závislost na výsledcích strukturálních programů, a nikoli na makroekonomických 
změnách, které s programy nemusejí nutně souviset.
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Výzvy k opatrnosti ohledně některých rizik spojených s výsledky jednání o finančních výhledech:

A. Integrita rozpočtu (na úrovni navrhované Komisí) Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), který tvoří nezbytný doplněk evropského územního rozvoje ve 
venkovských oblastech.

B. Integrita rozpočtu (na úrovni navrhované Komisí) cíle konkurenceschopnosti. Zrušení 
činnosti Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) na celém území nebo její zmenšení 
na určitou část připravuje Unii o významný nástroj zajišťující její viditelnost pro Evropany.

C. Navýšení rozpočtu předvstupní pomoci, aby byla srovnatelná s tou, která byla poskytována v 
letech 2000 až 2006.

D. Zachování acquis communautaire týkajícího se strukturálních fondů. Bude třeba dbát na to, 
aby nový programový systém, určující strategické orientace Společenství a národní referenční 
rámce vycházející z výročních zpráv, který Komise navrhuje pro období 2007-2013, nevedl 
k tomu, že politika soudržnosti sklouzne do oblasti otevřené koordinační metody.

Závěrem lze říci, že kdyby Evropská unie byla pouhou zónou volného obchodu, mohla by se politika 
soudržnosti omezovat na přerozdělování prostředků ve prospěch nejméně vyspělých regionů či zemí, 
aby vykompenzovala rozdíly v příjmech. Její ambice jsou však větší: jedná se o projekt nejen sociální 
a ekonomický, ale také politický. Proto je třeba chápat politiku soudržnosti jako nástroj sloužící coby 
vzor rozvoje, v němž hrají aktivní roli solidarita a spolupráce.


