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VÝBOR REGIONŮ

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2005 konzultovat s ním 
„Přepracované pokyny ke státní regionální podpoře” v souladu s článkem 265 Smlouvy zakládající 
Evropské společenství;

s ohledem na rozhodnutí svého předsedy ze dne 19. května 2005 pověřit Komisi pro teritoriální 
politiku soudržnosti, aby vypracovala stanovisko k tomuto tématu;

s ohledem na neformální konzultační dokument GŘ Evropské komise pro hospodářskou soutěž 
o přezkumu pokynů k regionální podpoře;

s ohledem na sdělení Komise o Třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti (KOM (2004) 107 
v konečném znění);

s ohledem na návrh NAŘÍZENÍ RADY o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti, KOM (2004) 492 
v konečném znění - 2004/0163 (AVC) a dalších návrhů nařízení Evropské komise týkajících se Fondu 
soudržnosti, KOM (2004) 494 v konečném znění - 2004/0166 (AVC) a Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR), KOM (2004) 495 v konečném znění - 2004/0167 (COD);

s ohledem na své stanovisko k Třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti (CdR 120/2004 
fin)1;

s ohledem na své stanovisko k tématu Budování naší společné budoucnosti: Politické úkoly 
a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007-2013 (CdR 162/2004 fin);

s ohledem na závěry zasedání Evropské rady v Barceloně a Göteborgu, na kterých se členské státy 
dohodly na kompromisu v otázce snížení úrovně státních podpor v Evropské Unii, směřujíce je 
do oblastí společného zájmu, včetně hospodářské a sociální soudržnosti;

s ohledem na svůj návrh stanoviska (CdR 77/2005 rev1) přijatého dne 29. dubna 2005 Komisí 
pro teritoriální politiku soudržnosti (zpravodaj: pan Vicente Alvarez Areces, předseda vlády 
provincie Asturie (ES/SES));

  
1

Úř. věstník. C 318 ze dne 22.12.2004, s. 1.
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vzhledem k těmto důvodům:

1) Článek 158 Smlouvy o ES definuje cíl soudržnosti následovně: „Společenství za účelem 
podpory harmonického vývoje rozvíjí a prosazuje činnosti vedoucí k posilování hospodářské 
a sociální soudržnosti.“ Článek III-220 Smlouvy o Ústavě pro Evropu přidává k tomuto cíli 
územní rozměr.

2) ačkoli Smlouva o ES obecně nahlíží na státní podporu jako na narušení hospodářské soutěže2,
regionální podpora je oprávněná v případě, kdy konkrétním cílem je rozvoj určitých regionů3;

3) existence regulačního rámce pro státní regionální podporu může napomoci při přerozdělení 
příjmu a bohatství uvnitř EU jako součásti evropského ekonomického a sociálního programu 
a tak vybudovat pevnější základy pro udržitelný hospodářský růst;

4) regionální podpora je jedním z faktorů, které ovlivňují umístění investice; současně se 
objevuje fenomén přemístění jak na evropském vnitřním trhu, tak celosvětově; na pomoc 
orgánů veřejné správy prostřednictvím státní podpory by se mělo nahlížet ze dvou hledisek: 
v evropském kontextu a ve vztahu k fenoménu globalizace;

5) regionální podpora může být užitečným nástrojem při dosahování cílů Lisabonské strategie 
tím, že přispěje k vyrovnanému rozvoji průmyslové politiky v celé EU a k dosažení 
udržitelného růstu s tvorbou vysoce kvalitních pracovních míst.

přijal na svém 60. plenárním zasedání ve dnech 6. a 7. července 2005 (jednání dne 7. července) 
toto stanovisko:

*

* *

  
2

Článek 87 Smlouvy o ES.

3
Pokyny k vnitrostátní regionální podpoře (98/C74/06), Úř. věstník. č. C 74 ze dne 10. 3. 1998.
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I. Názory Výboru regionů

1.Obecné poznámky

Výbor regionů

1.1 se domnívá, že pokud jde o soulad s cíli hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
formulovanými v článku 158 Smlouvy o ES, státní regionální podpora je nástrojem, který 
veřejné správní orgány mohou využít k rozvoji své hospodářské a obchodní politiky. Toto 
uznané oprávnění veřejných správních orgánů by mělo být koordinováno, aby se zabránilo 
zvýšení nerovnováhy mezi státy a regiony;

1.2 zastává názor, že přesněji cílená státní podpora by měla mít tři jasné hlavní cíle:

a. kompenzovat selhání trhu za současného nenarušení hospodářské soutěže;
b. napomáhat snížení nerovnováhy mezi oblastmi;
c. podporovat konkurenceschopnost podniků a oblastí.

Ačkoliv jak prokázaly studie, které má Evropská komise k dispozici, je regionální podpora 
účinná pro první a druhý výše zmíněný cíl, třetí cíl může vyžadovat selektivnější podporu, 
jako například horizontální podporu (výzkum a vývoj, životní prostředí, odborné vzdělávání, 
zaměstnanost, malé a střední podniky atd.). Všechny tyto druhy podpory by ale měly být 
koordinovány z hlediska svých cílů a funkce a měly by být zaměřeny na dosažení cílů 
soudržnosti v celé EU;

1.3 se domnívá, že jakákoliv podpora udělená určité oblasti by měla být součástí plánů 
strategického regionálního rozvoje, které upřednostňují projekty jasně podporující regionální 
rozvoj. Tato podpora, spolu s dalšími ekonomickými a obchodními faktory, má vliv 
na umístění podniků a zlepšení regionální konkurenceschopnosti;

1.4 je toho názoru, že politika soudržnosti v posledních letech dosáhla kladných výsledků a že 
pokyny ke státní regionální podpoře pomohly spolu s pokyny k víceodvětvové podpoře 
významnějších investičních projektů splnit cíle evropské regionální politiky. Úloha Evropské 
komise při monitorování podpory přidělené státními orgány je proto pro méně prosperující 
regiony velmi důležitá;

1.5 zastává názor, že k tomu, aby se dosáhlo vyrovnaného rozvoje rozdílných oblastí EU, by se 
mělo vzít na vědomí, že evropské regiony mohou být rozděleny do dvou skupin podle dvou 
hlavních problémů, kterým čelí:
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− regiony, které mají obzvláštní potíže s dosažením hospodářského rozvoje a cíle 
soudržnosti na evropské úrovni;

− regiony s větším příjmem a úrovní blahobytu než výše zmíněné regiony, které potřebují 
zvýšit svoji konkurenční zdatnost jak ve vztahu ke konkurenceschopnějším regionům 
v Evropě, tak na celosvětové úrovni.

a) Zhodnocení státní podpory v posledních letech

Výbor regionů

1.6 zaznamenává, že různé studie ukázaly, že v posledních letech měl objem podpory v méně 
rozvinutých regionech klesající tendenci, zatímco konkurenceschopnější regiony zvyšují 
podporu svých podniků prostřednictvím rozvoje různých programů státní podpory na základě 
různých výjimek obsažených ve Smlouvě o ES. To má nežádoucí účinky, například nápadný 
pokles účinnosti regionální podpory a zvýšení celkového objemu veřejných výdajů na státní 
podporu na úrovni Společenství.

b) Zásady

Výbor regionů

1.7 podporuje obecné zásady přijaté Komisí v rámci reformy pokynů ke státní regionální 
podpoře, kterými jsou:
− soustředění se na nejchudší regiony (v 25 zemích EU),
− konkurenceschopnost všech regionů, v souladu s obnovenou Lisabonskou strategií,
− kontinuita s hladkým přechodem ze stávajícího režimu do nového,

chtěl by však přidat ještě jednu zásadu, a sice:
− komplementaritu s budoucími programy strukturálních fondů.

1.8 se domnívá, že pokyny k regionální podpoře poskytují rámcová pravidla pro koordinaci 
jiných pravidel horizontální a odvětvové podpory a že slouží jako referenční rámec 
pro odpovědi na různé otázky často vyvolané uplatněním pravidel státní podpory. Revidování 
dalších nástrojů státní podpory musí být provedeno s úmyslem pomoci dosáhnout cíle 
soudržnosti a přispět k nižší celkové úrovni státní podpory na úrovni Společenství, jak 
k tomu vyzývají závěry ze stockholmské a barcelonské Evropské rady;

1.9 zastává názor, že návrh Komise začlenit nové pokyny k regionální podpoře do nařízení, 
kterým se osvobozuje od oznámení, by mohl posloužit k ujasnění a zjednodušení pravidel 
státní podpory tak, jak je to žádoucí; nicméně doporučuje, aby nová pravidla jasně vysvětlila 
kritéria, požadavky a limity platné pro investice, které lze financovat;
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1.10 se domnívá, že návrh začlenit pokyny EU k víceodvětvové podpoře významnějších 
investičních projektů do pokynů k regionální podpoře by mohl pomoci zjednodušit platná 
pravidla.

c) Nové meze umožněné návrhem Komise

Výbor regionů

1.11 poukazuje na návrh Komise týkající se mezí maximální podpory, který staví na závazku 
učiněném členskými státy na zasedáních Evropské rady ve Stockholmu a Barceloně; 
domnívá se však, že návrh na obecné snížení mezí maximální podpory stanovený Komisí 
v jejím poradním dokumentu může být neslučitelný, zvlášť v některých regionech, 
s náročnými cíli Lisabonské strategie a, vzhledem k důsledkům rozšíření, s úsilím 
vyžadovaným z hlediska soudržnosti; zastává názor, že záměru snížit celkovou úroveň 
podpory lze dosáhnout způsobem, který se mnohem více shoduje s evropským politickým 
plánem tím, že přeorientuje podporu na selektivnější horizontální kritéria soudržnosti, jak 
bylo stanoveno na zasedáních Rady;

1.12 se domnívá, že snížení mezí maximální podpory by mělo být odstupňované, berouce v úvahu 
různá kritéria ovlivňující regionální hospodářský rozvoj;

1.13 zastává názor, že Komise by měla určit přechodná opatření pro státní regionální podporu, 
která budou ve shodě s novou ekonomickou situací regionů a novými cíli evropské politiky 
soudržnosti. Regiony přecházející z jednoho statutu do druhého by tedy pociťovaly postupné 
snižování podpory, které by jim mělo pomoci zmírnit ztrátu nároku využívat státní podporu 
jako nástroje regionální rozvojové politiky;

1.14 zastává názor, že hospodářská, sociální a územní soudržnost v celé EU mohou být dosaženy 
pouze tehdy, budou-li se různé situace řešit různými způsoby. V této souvislosti by regionální 
podpora mohla pomoci vyvážit nepříznivé okolnosti, jimiž jsou některé oblasti Evropy 
sužovány;

Ukazatele:

1.15 zdůrazňuje skutečnost, že Komise zachovává třídění regionů založené na hrubém domácím 
produktu, které je stanovené v čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES jako způsob harmonizace 
kritérií a map s kritérii pro rozdělení strukturálních fondů;

1.16 se domnívá, že regiony, které nedostávají podporu, by se měly roztřídit podle jejich 
konkurenceschopnosti. Za účelem určení jejich úrovně konkurenceschopnosti by se mohly 
použít jiné ukazatele než tradičně používaný HDP. V souladu s doslovným zněním článku 87 
Smlouvy o ES a s cíli evropské politiky soudržnosti navrhujeme, aby v tomto ohledu byla 
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jako referenční ukazatel zohledněna také regionální míra zaměstnanosti. Neměli bychom v 
této souvislosti zapomínat na to, že míra zaměstnanosti je ukazatel stanovený jako cíl podle 
lisabonských dohod. Komise by se však mohla zabývat využitím dalších ukazatelů, jako je 
například míra nezaměstnanosti, stárnutí obyvatelstva a kapacita výzkumu a vývoje;

Čistá/hrubá podpora:

1.17 se domnívá, že návrh Komise vycházet při stanovení procentní hodnoty maximální podpory 
z hrubé podpory (na rozdíl od předchozího období, kdy byly vzaty v úvahu různé daňové 
systémy prostřednictvím vzorce čistého grantového ekvivalentu (net grant equivalent, NGE)) 
zvýší rozdíly v podpoře, kterou mohou podniky získat, spíše než sníží celkový objem 
podpory, jak tvrdí Komise, a to tím, že se nebudou brát v úvahu kritéria soudržnosti, ale 
daňové systémy v různých zemích. Sluší se poznamenat, že daňové zatížení se mezi 25 
zeměmi EU velmi liší.;

1.18 zastává názor, že zjednodušení není samo o sobě dostatečným důvodem pro odstranění 
výpočtu čistého grantového ekvivalentu. Tento výpočet se získá aplikací vzorce, který se 
často používá v tomto programovém období a který významně nekomplikuje správu podpor. 
Vzorec čistého grantového ekvivalentu by se navíc měl používat, aby se vypočítal skutečný 
dopad státní pomoci na regionální rozvoj.

2. Oblasti, které by mohly být zahrnuty do výjimky podle čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy 
o ES

Výbor regionů

2.1 konstatuje, že Komise navrhuje snížit stropy pro maximální podporu a odlišovat podle tří 
kategorií HDP na obyvatele, s bonusy pro malé a střední podniky; navrhuje, aby toto 
ustanovení bylo revidováno tak, aby se celkového snížení státní podpory dosáhlo jejím 
přizpůsobením selektivnějším kritériím (horizontální a týkající se soudržnosti) spíše než 
snížením maximální výše podpory;

2.2 navrhuje, aby se zvláštní pozornost věnovala právě těmto různým okolnostem4;

2.3 gratuluje Komisi k tomu, jak jedná s nejvzdálenějšími regiony, v souladu s ustanoveními 
Ústavní smlouvy – jejich začlenění do článku 87 odst. 3 písm. a);

2.4 upozorňuje však na to, že Komise nevěnovala zvláštní pozornost regionům, jako jsou 
ostrovní a horské oblasti, oblasti s nízkou hustotou obyvatelstva, zemědělské nebo hraniční 

  
4

Článek III-220 nové Ústavní smlouvy.
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oblasti nebo oblasti postižené regionální změnou, jejichž strukturální podmínky překáží v 
jejich rozvoji;

2.5 poukazuje na to, aby regiony, které jsou postiženy statistickými účinky rozšíření, byly 
zahrnuty podle čl. 87 odst. 3 písm. a) po dobu trvání programového období5; připomíná, že cíl 
konvergence nové politiky soudržnosti vypracovaný Komisí je zaměřen na méně rozvinuté 
státy a regiony, včetně regionů postižených statistickými účinky rozšíření;

2.6 se domnívá, že by se, pokud jde o státní podporu, nemělo trvat na mezi 75 % HDP 
na obyvatele u regionů postižených statistickým účinkem, jak stanovuje článek 5 návrhu 
nařízení o obecných ustanoveních strukturálních fondů. Takto by se dosáhlo naprostého 
souladu mezi cílem konvergence, který je uveden v legislativních návrzích Komise, a mapou 
regionální podpory, v níž by se regiony postižené statistickým účinkem odlišovaly od 
ostatních regionů cíle konvergence pouze tím, že by dostávaly nižší podporu v souladu se 
snížením podílu, který čerpají ze strukturálních fondů;

2.7 Jinak by tyto regiony byly ještě více penalizovány, protože důsledky zahrnutí do kategorie 
regionů v písmenu c) nebo a) článku 87 odst. 3 se v současném legislativním rámci o státní 
podpoře neomezují na pouhou mez podpory, jak je dále uvedeno v odstavci 2.12. To by navíc 
způsobilo problémy skloubit metody působení se systémem strukturálních fondů cíle 
konvergence a to vzhledem k zařazení některých regionů, které využívají podpůrných režimů, 
na něž se vztahují jiné odstavce než odstavec 87 Smlouvy.

a) Bonusy pro určité regiony:

Výbor regionů

2.8 se domnívá, že by se též měly zvážit bonusy pro další regiony, které jsou znevýhodněny 
přírodními, geografickými nebo demografickými podmínkami:

− venkovské oblasti;
− oblasti postižené průmyslovým přechodem;
− regiony, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými 

podmínkami, jako jsou:
• nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva;
• ostrovní regiony;
• hraniční regiony;
• horské regiony.

  
5

Jak bylo řečeno ve stanovisku VR ke Třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti (CdR 120/2004).
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b) Provozní podpora:

Výbor regionů

2.9 poukazuje na to, že současné pokyny k regionální podpoře uvádějí, že: „Ve výjimečných 
případech, jsou-li strukturální znevýhodnění daného regionu příliš velká, nemusí být taková 
podpora dostatečná k tomu, aby podnítila proces regionálního rozvoje. Pouze v takových 
případech lze regionální podporu doplnit podporou na provoz6.“;

2.10 připomíná, že na okolnosti, které musejí být zhodnoceny, má-li se určit, zda jsou strukturální 
znevýhodnění „příliš velká“, odkazuje čl. III-220 Ústavní smlouvy;

2.11 zaznamenává, že návrh nových pokynů pro regionální podporu vyjímá nejvzdálenější 
regiony a regiony s nízkou hustotou obyvatelstva z obecného zákazu provozní podpory. Jiná 
zjevná strukturální znevýhodnění, jako například ta, kterými jsou postiženy ostrovní, hraniční 
nebo horské regiony, nejsou vůbec zmíněna. V případě regionů s trvalými znevýhodněními 
by bylo rozumné nevyžadovat, aby provozní podpora byla degresivní a dočasná.

c) Další důsledky pro regiony nadále neklasifikované podle čl. 87 odst. 3 písm. a)

Výbor regionů

2.12 zdůrazňuje skutečnost, že nebudou-li již regiony klasifikovány podle čl. 87 odst. 3 písm. a), 
dojde nejen ke snížení procentní hodnoty podpory, ale i ke ztrátě procentních bonusů 
v různých horizontálních a odvětvových rámcích, a budou ztraceny osvobození od určitých 
zákazů nebo omezení, jako například provozní podpory, podpory podnikům v nesnázích, 
podpory ad hoc, atd.;

2.13 vyzývá Komisi, aby prověřila, jestli regiony s přírodními, strukturálními nebo 
demografickými znevýhodněními, které už nebudou klasifikovány podle čl. 87 odst. 3 písm. 
a), mohou mít prospěch ze zvýhodněného zacházení poskytnutého těmto regionům.

  
6

Pokyny k vnitrostátní regionální podpoře (98/C74/06), odstavec 5 Úvodu.
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3. Oblasti, na které by se mohla vztahovat výjimka podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy 
o ES

Výbor regionů

3.1 vítá skutečnost, že Komise je ochotna upravit procentní hodnotu obyvatelstva žijícího 
v regionech spadajících pod definici v čl. 87 odst. 3 písm. c) tím, že započítá všechny regiony, 
na které se již nevztahuje čl. 87 odst. 3 písm. a); domnívá se však, že na regiony postižené 
statistickými účinky rozšíření by se měl podle všeho vztahovat čl. 87 odst. 3 písm. a) a neměly 
by tedy být obsaženy v tomto oddíle;

3.2 znovu opakuje svůj požadavek, že podle stanoviska VR ke třetí zprávě o soudržnosti by 
„regiony dotčené přirozeným účinkem“ (regiony, na které se už nevztahuje čl. 87 odst. 3 písm. 
a) v důsledku hospodářského růstu) měly „[přejít] v průběhu období poskytování podpory z čl. 
87 odst. 3 písm. a) na čl. 87 odst. 3 písm. c)“. Zmíněný přechod by se měl stupněm 
a intenzitou podpory podobat přechodu předpokládanému pro regiony ovlivněné statistickým 
účinkem;

3.3 zastává názor, že v regionech, na které se vztahuje výjimka v čl. 87 odst. 3 písm. c) (regiony, 
na které se původně vztahoval čl. 87 odst. 3 písm. a)), by měly být vzaty v úvahu následující 
specifické případy:

− regiony, na které se čl. 87 odst. 3 písm. a)už nevztahuje z ekonomických důvodů 
po uplynutí přechodného období, o kterém se zmiňuje odstavec 3.2;

− regiony, na které se už nevztahuje čl. 87 odst. 3 písm. a) a jsou navíc:
− oblastmi s nízkou hustotou obyvatelstva,
− ostrovními, hraničními nebo horskými oblastmi,
− venkovskými oblastmi a oblastmi postiženými průmyslovým přechodem.

3.4 zastává názor, že tyto regiony by měly mít prospěch z bonusů nad maximální mez všeobecné 
podpory;

3.5 žádá také, aby se území, která jsou sužována vážnou hospodářskou krizí, dočasně 
kvalifikovala podle čl. 87 odst. 3 písm. c); to by se vztahovalo na situace související 
s rozsáhlými restrukturalizačními opatřeními (například při uzavření velkého podniku, během 
něhož dojde ke ztrátě velkého množství pracovních míst);

3.6 stejně tak požaduje, aby se podle čl. 87 odst. 3 písm. c) dočasně kvalifikovaly regiony 
s některým z výše uvedených znevýhodnění, jejichž HDP na obyvatele není větší než 100 %, 
nebo jejichž míra zaměstnanosti je mimořádně nízká. Komise by měla pravidelně 
přezkoumávat regionální hospodářské ukazatele, aby ohodnotila způsobilost regionů k získání 
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podpory podle pokynů pro regionální podporu, s přihlédnutím k hospodářskému růstu a míře 
nezaměstnanosti;

3.7 žádá, aby regiony s nízkou hustotou obyvatelstva i ostrovy, na něž se nevztahuje čl. 87. odst. 
3 písm. a), byly zařazeny jako regiony způsobilé v souladu s čl. 87 odst. 3 písm. c), a aby byly 
povoleny podpory na dopravu, které by nebyly ani dočasné, ani by se nesnižovaly;

3.8 zastává názor, že rozdílné problémy každého regionu by měly být zhodnoceny podle různých 
kritérií, tak aby byl změřen potenciál konkurence a hospodářského rozvoje regionu, a že by se 
státní podpora měla pružně přidělovat v souladu s těmito kritérii.

4. Oblasti, na které se vztahuje cíl regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti

Výbor regionů

4.1 vítá rozhodnutí Komise použít tematický přístup spíše než přístup založený na vybraných 
zeměpisných oblastech, aby dosáhla souladu mezi politikou hospodářské soutěže a regionální 
politikou a lisabonskými a göteborgskými cíli;

4.2 varuje, že pokud jde o ustanovení, podle kterého mohou být regiony, které jsou vyjmuty 
z čl. 87 odst. 3 písm. a) a c), způsobilé pro horizontální podporu ve shodě s cíli stanovenými 
na posledním zasedání Evropské rady, pak může být nutné vzít v úvahu ekonomickou situaci 
a územní rozdíly, aby se splnily cíle regionální politiky;

4.3 proto navrhuje, aby regiony byly klasifikovány podle své úrovně konkurenceschopnosti, aby 
mohly získat horizontální podporu odstupňovaně;

4.4 se domnívá, že pro zajištění skutečného souladu mezi politikou hospodářské soutěže 
a regionální politikou by kritéria pro územní roztřídění regionů, které nedostávají podporu, 
měla být zpracována v nových pokynech pro regionální podporu a že horizontální rámce by 
měly umožnit příznivější zacházení s regiony s nižší úrovní konkurenceschopnosti na základě 
třídění koncipovaného v pokynech pro regionální podporu. Toto příznivější zacházení může 
zahrnovat bonusy nad meze podpory stanovené v horizontálních rámcích;

4.5 upozorňuje Komisi na skutečnost, že v jejím nedávném návrhu na meze maximální regionální 
podpory bylo jediné zvažované procentní zvýšení určeno malým a středním podnikům 
v nezpůsobilých regionech. To je v rozporu s podstatným snížením plánovaným pro určité 
způsobilé oblasti (zvlášť pro oblasti ovlivněné statistickým účinkem a přirozeným účinkem).

4.6 domnívá se, že cíle politiky soudržnosti definované ve Smlouvě si vyžadují odlišné zacházení 
podle různých situací a problémů, které skutečně existují; vyzývá Komisi, aby definovala 
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odlišné zacházení potřebné pro každý region podle úrovně jeho rozvoje a konkurence-
schopnosti;

4.7 upozorňuje na případ nepodporovaných regionů, které sdílejí společnou pozemní hranici 
s jiným, podporovaným regionem; žádá, aby se v takových případech nejen navrhly 
maximální procentní hodnoty diferenční podpory mezi sousedícími regiony, ale také vzaly 
v úvahu další parametry, které porovnávají hospodářskou a konkurenční výkonnost regionů. 
Tak by se předešlo situacím, které jsou neospravedlnitelné z hlediska evropské politiky 
soudržnosti;

4.8 požaduje, aby byly ustaveny stropy pro celkový objem státní podpory podle úrovně regionální 
konkurenceschopnosti. Tato částka by mohla být určena v poměru k HDP na obyvatele anebo 
k počtu obyvatel.

5. Regionální podpora a horizontální rámce

Výbor regionů

5.1 žádá, aby horizontální podpora (výzkum a vývoj, životní prostředí, zaměstnanost, odborný 
výcvik, malé a střední podniky atd.) byla využita především v regionech s nižší úrovní 
hospodářského rozvoje nebo konkurenceschopnosti, aby tak mohly být splněny strategické cíle 
stanovené na vrcholných schůzkách v Lisabonu a Göteborgu; za tímto účelem by se měl 
položit zvláštní důraz na koordinaci různých pravidel, kterými se řídí regionální a horizontální 
podpora;

5.2 žádá, aby byly pro podporované i nepodporované regiony zváženy bonusy nad meze podpory, 
které jsou určené v různých rámcích horizontální podpory, a to jak odstupňované, tak podle 
různých regionálních situací, a které kladou zvláštní důraz na centra pro technologické inovace 
a umožňují jim větší flexibilitu;

5.3 zastává názor, že podpora de minimis, podpora s nízkou úrovní nebo podpora s omezenými 
účinky na obchod Společenství nemůže sama o sobě působit proti nízkým úrovním rozvoje 
v daném regionu; tento druh podpory se může naopak ve větší míře využít v zemích nebo 
regionech s větší finanční kapacitou a tím i vyššími ukazateli bohatství;

5.4 navrhuje tedy, aby Evropská komise analyzovala a vzala v úvahu dopad tohoto druhu 
podpory na regionální rozvoj.
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6. Odvětvová podpora a regionální rozvoj

Výbor regionů

6.1 upozorňuje na skutečnost, že podpora udělená v některých odvětvích zvlášť ovlivňuje 
hospodářský rozvoj regionů; to platí například o podpoře v dopravním průmyslu; poukazuje 
na nízkonákladové letecké společnosti nebo námořní dopravu, které mohou posílit rozvoj 
regionů s většími ekonomickými problémy, jež jsou často způsobeny geografickými 
překážkami;

6.2 navrhuje, aby se v této oblasti vyvinulo zvláštní úsilí za účelem účinné koordinace všech 
podpor, které mají vliv na regionální rozvoj, aby se tak zajistilo zvýhodněné zacházení 
s odvětvovou podporou udělenou v méně rozvinutých a méně konkurenceschopných 
regionech;

6.3 vítá úsilí Evropské komise vyvinout regulační rámec státních podpor pro služby obecného 
hospodářského zájmu. Bylo by také žádoucí, aby méně úspěšné regiony a regiony závažně 
a trvale znevýhodněné z přírodního a geografického hlediska měly příznivější rámec 
pro rozvoj svých služeb obecného hospodářského zájmu, stejně tak jako jasný a vyčerpávající 
rámec na odlišení služeb, kterým je třeba připisovat hospodářský význam, od těch, které ho 
nemají;

6.4 domnívá se, že výjimka z oznamovací povinnosti týkající se kompenzace za veřejné služby by 
měla být rozšířena na služby obecného zájmu, které představují základní úkoly orgánů veřejné 
správy, především sociální byty, veřejné nemocnice, vzdělání a obecné sociální služby. 
Komise by měla zvýšit stávající limity pro oznamovací povinnost. Zmíněná oznamovací 
povinnost by měla proběhnout a posteriori. Takto by formality k jejímu vyřízení 
neovlivňovaly negativně výkon nutných služeb, které jinak mohou být paralizovány.

7. Druhy podpory

Výbor regionů

7.1 připomíná, že regionální podpora se uděluje jako přímá podpora na investice nebo podpora 
na zaměstnanost spojenou s investicemi. Také jiné způsoby podpory však prokázaly svoji 
obzvláštní užitečnost při posilování podnikání a podpoře produktivních investic, které 
vylepšují ekonomické prostředí; to platí o účasti na vlastním kapitálu podniků, regionálních 
fondech rizikového kapitálu, podnikatelských inkubátorech, zárukách, cenově dostupných 
průmyslových pozemcích (zejména v regionech, kde jsou velmi drahé) atd.;
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7.2 vybízí Komisi, aby zvážila přidání nových forem pomoci v rámci regionální podpory, které by 
co nejlépe využily veřejné finanční prostředky a měly omezenější vliv na hospodářskou 
soutěž.

8. Podpora a přemístění

Výbor regionů

8.1 s potěšením konstatuje, že návrh nových nařízení Společenství o strukturálních fondech 
zavádí požadavek udržovat investice po dobu sedmi let. Podpora udělená Společenstvím 
propadne, pokud se přijímající podnik přemístí do jiné oblasti před uplynutím této doby. 
Výjimky by ale mohly být uděleny s ohledem na technologická specifika jednotlivých sektorů.

9. Definice počáteční investice

Výbor regionů

9.1 se domnívá, že je stejně tak důležité konsolidovat podniky, které se v oblasti již nacházejí, 
jako přilákat nové. Nemělo by se tedy nepříznivě zacházet s podniky, které jsou už v dané 
oblasti zřízeny a investují do rozšíření a konsolidace, na rozdíl od podniků s obdobným 
investičním projektem, které jsou ve stejné oblasti teprve zakládány. Bude-li navíc podpora 
udělena pouze na počáteční založení, podniky by to mohlo povzbudit k přemístění;

9.2 zastává názor, že náklady na nákup pozemků a na rozvoj se liší od jednoho regionu 
ke druhému v závislosti na fyzických vlastnostech terénu, a proto místo zákazu financování 
nákladů spojených s pozemky by bylo lepší ho omezit na poměrnou část celkových 
plánovaných investic v regionech, ve kterých je nákup pozemků, rozvoj atd. důležitým 
faktorem;

9.3 navrhuje také zavést systémy nebo procentní sazby pro investice do nehmotných aktiv, aby se 
omezila maximální velikost financování ve vztahu k celkové investici.

II. Doporučení Výboru regionů

Výbor regionů se vyslovuje pro:

1. reformu regionální podpory za účelem snížení její celkové částky, tak jak bylo stanoveno 
na zasedáních Rady konaných ve Stockholmu a Barceloně, a jejího přesměrování v souladu 
s kohezními cíli se zohledněním rozdílných regionálních okolností a priorit stanovených 
EU;
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2. zachování konceptu netto subvenčního ekvivalentu pro výpočet regionální podpory

3. zvážení přechodných období pro regiony, které v rámci klasifikace přejdou z písm. a) 
k písm. c) článku 87 odst. 3. V těchto případech se navrhuje stupňovat podpory tak, aby tyto 
regiony neplatily za rozšíření (regiony se statistickým účinkem a přirozeným účinkem). 
Také pro případ regionů písm. c a které tuto definici ztratí, požadujeme lepší přístup, i když 
se musí zohlednit hranice maximálního počtu obyvatel, kteří budou z regionální podpory 
profitovat.;

4. vypracování objektivních kritérií a přesvědčivých právních argumentů pro roztřídění 
regionů a hodnocení regionální podpory v souladu s cíli soudržnosti;

5. stanovení kritérií pro třídění, aby se mohly vzít v úvahu konkrétní charakteristiky každého 
regionu, které by byly nezávislé na zeměpisné poloze. Toto třídění by mělo být upraveno 
tak, aby bralo v úvahu pokrok, ke kterému v každém regionu během doby dojde;

6. zvážení procentních bonusů pro regiony s přírodními, demografickými nebo strukturálními 
znevýhodněními, ať už jsou zatříděny podle čl. 87 odst. 3 písm. a) nebo písm. c) Smlouvy 
o ES;

7. zvážení zahrnutí bonusů do horizontálních rámců pro regiony podle jejich úrovně rozvoje 
a konkurenceschopnosti (podporované a nepodporované regiony);

8. koordinaci pokynů k regionální podpoře s horizontální podporou a prioritními cíli 
Lisabonské agendy;

9. zahrnutí propracovaných kritérií týkajících se podpory pro odvětví, která mají klíčovou 
úlohu v regionálním rozvoji, do pokynů k regionální podpoře;

10. realizaci studie a analýzy různých stávajících regionálních situací v Evropě ze strany 
Komise, tak aby její návrhy směřovaly k odpovídajícím kritériím;

11. udělování podpor v jedné oblasti jako součást strategických plánů regionálního rozvoje;

12. vedle míry nezaměstnanosti zvážení dalších ukazatelů pro vyhodnocení regionální 
ekonomické situace, především v nepodporovaných regionech;

13. posouzení možnosti využití jiných forem podpory podniků, které jsou jednodušeji 
ovladatelné a méně nákladné pro veřejné prostředky;

14. stanovení vyšších limitů pro oznamovací povinnost služeb obecného hospodářského zájmu, 
tato povinnost by měla proběhnout a posteriori, přičemž musí být rozlišováno mezi 
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službami obecného hospodářského zájmu a takovými, které jsou uznány jednotlivými 
Ústavami a nejsou tedy hospodářskými službami;

15. věnování zvláštní pozornosti novým formám podpory obchodu (rizikovému kapitálu, 
zárukám, účasti na vlastním kapitálu, daňovým úlevám atd.).

V Bruselu dne 7. července 2005

Předseda
Výboru regionů

Peter STRAUB

Generální tajemník
Výboru regionů

Gerhard STAHL

*

* *


